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Įžanga
Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimas Kauno rajono savivaldybėje
Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategija 2007 – 2013
Ne visi Kauno rajono gyventojai iki šiol turi vienodas gyvenimo ir veiklos kokybės galimybes.
Todėl ši Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategijos tikslas
penkeriems metams numatyti veiksmus gerinančius gyvenimo ir veiklos kokybę bei mažinančius
skirtumus tarp įvairių socialinių grupių.
Tai bus atliekama:
 Tobulinant rajono infrastruktūrą
 Efektyvinant regiono valdymą
 Investuojant į bendruomenės ugdymą
 Gerinant aplinkos kokybę
 Skatinant konkurencingo žemės ūkio kūrimąsi
Strategija numato Kauno rajono plėtrai ir veiklos bei socialinio gerbuvio užtikrinimui svarbias
veiklos sritis, būtinus atlikti veiksmus, taikytinas priemones ir jų įgyvendinimo rodiklius bei laiką.
Pabrėžtina, kad strategija yra orientuota į veikos iniciatyvų formavimą ir veiklos bei gyvenimo
kokybės užtikrinimą Kauno rajono savivaldybėje. Taip pat strategija padės sumažinti veiklos
galimybių ir socialinius netolygumus susidariusius dėl kai kurių vietovių sąlyginai nepatrauklios
geografinės padėties.
Strategija deklaruoja partnerystės nuostatas.

Tikimasi, kad verslo, bendruomeninių

organizacijų, rajono tarybos, kitų rajono plėtrai svarbių organizacijų ir veiklos grupių įsitraukimas
padės pagreitinti pozityvius pokyčius Kauno rajono savivaldybėje. Taip pat tikimasi aktyvaus
gyventojų įsitraukimo ir reakcijos į vykstančius pokyčius. Rajono savivaldybės Meras, Taryba ir
Administracija laukia Jūsų pastabų, lūkesčių išsakymo ir pasiūlymų dėl konkrečių priemonių
įgyvendinimo ar net naujų tikslų iškėlimo.
Kauno rajono savivaldybės specialistai atsakingai ir realistiškai pažvelgė į strategijos
formavimo procesą.. Kuriant strategiją atsižvelgta į rajono gyventojų nuomonę, jų poreikius bei
regiono plėtros potencialą. Visa tai įgalino pamatuoti savivaldybės galimybes. Visgi iki šiol mažai
dėmesio buvo kreipiama į gyventojų racionalius pasiūlymus kaip geriau įvykdyti vieną ar kitą veiklą.
Ši strategija prisilaiko gyventojų ir verslo subjektų iniciatyvų palaikymo principų. TODĖL
AKTYVIAI IŠSAKYKITE SAVO NUOMONĘ IR SPRĘSKITE PAKOL KITI NENUSPRENDĖ UŽ
JUS. Tik taip galima pasiekti aukštą gyvenimo ir veiklos Kauno rajono savivaldybėje kokybę.
Valerijus Makūnas

Vytas Bancevičius

Dr. Sigitas Vaitkevičius
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Įvadas
Kauno rajono savivaldybės gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo
strategijos pagrindiniai principai
Veiksmai, kuriais siekiama pagerinti gyvenimo ir veiklos kokybę turi:
•

būti nukreipti į grupes ar bendruomenes, kuriems to labiausiai reikia;

•

užtikrinti, kad kiekvienam viešos paslaugos bus suteiktos nepažeidžiant lygių galimybių
principo;

•

remtis aktyviu bendradarbiavimu su rajono bendruomene;

•

būti atpažįstama rajono gyventojų ir organizacijų racionali iniciatyva bei įvertinami jų
konstruktyvūs pasiūlymai;

•

remtis efektyvia praktika ir vietinių žmonių žiniomis ir patirtimi;

•

būti atviri ir vieši bei negali pažeisti visuomenės interesų;

•

būti aiškiai suprantami visoms gyventojų grupėms;

•

būti aiškiai apskaitomi ir nesunkiai finansiškai įvertinami.

Kauno rajono savivaldybės gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo
strategijos prioritetai
Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategijos tikslas
penkeriems metams numatyti veiksmus gerinančius gyvenimo ir veiklos kokybę bei mažinančius
skirtumus tarp įvairių socialinių grupių Tai rengiamasi atlikti:
•

tobulinant rajono infrastruktūrą;

•

efektyvinant regiono valdymą;

•

investuojant į bendruomenės ugdymą;

•

gerinant aplinkos kokybę;

•

skatinant konkurencingo žemės ūkio kūrimąsi.

Kaip sudaryta rajono strategija
Rajono strategija yra parengta taip, kad kuo išsamiau atlieptų visuotinį interesą. Ją sudaro
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iš viso penki prioritetai išplėtoti 52-juose tiksluose.
Kiekvienas tikslas turi jam būdingus uždavinius, kurie pagrindžiami konkrečiomis
priemonėmis.
Iš penkių prioritetų keturi yra orientuoti į rajono gerbusio formavimą ir vienas į
savivaldybės vidinių gebėjimų (tokių kaip valdymas) stiprinimą.
Strategija simboliškai prasideda nuo misijos ir vizijos. Šie du strategijos kertiniai
akmenys simbolizuoja pradžią ir pabaigą, t.y. misija strategijoje suvokiama kaip kelio pradžia arba
vieta, kurioje Kauno rajono savivaldybė yra dabar, o vizija simbolizuoja kelio pabaigą, reiškia tai
kaip atrodys savivaldybė po penkerių metų. Tiek misija, tiek ir vizija strategijoje pateiktos per
veiklas, kurias savivaldybė atlieka. Palyginus jas galima įžvelgti laukiamą strategijos
įgyvendinimo rezultatą.
Strategija parengta taip, kad būtų galima lengvai įvertinti įgyvendinimo rezultatus.
Pasirinkta strategijos struktūra yra lanksti ir vykstant pokyčiams savivaldybėje tiek tikslai, tiek
uždaviniai, tiek ir priemonės gali būti peržiūrėti ir koreguojami. Tai suteikia Kauno rajono
savivaldybei lankstumo bei padidina jos reaktyvumą į vykstančius pokyčius. Tokiu būdu
strategijoje numatyti tikslai, uždaviniai ir priemonės gali būti patikslinti atsižvelgiant į rajono
gyventojų ar rajone veikiančių organizacijų konstruktyvias pastabas lydimas racionalių
rekomendacijų.
Strategija remiasi atliktu gyventojų nuomonės tyrimu, kuris leido išryškinti sritis
reikalaujančias Kauno rajono savivaldybės administracijos dėmesio. Toks tyrimas nėra vienkartinė
iniciatyva. Tokių pat arba panašių tyrimų bus ir daugiau atliekama strategijos įgyvendinimo eigoje.
Strategija ir jos įgyvendinimas remiasi šių tyrimų metu suteikta informacija, todėl rajono
gyventojai ir toliau kviečiami dalyvauti tyrimuos, leidžiančiuose pažinti jų lūkesčius ir interesus.

Misija
Kauno rajono savivaldybės misija
Ekonominės ir socialinės plėtros suderintos su saugios ir sveikos aplinkos išsaugojimu
siekimas. Verslo aplinkos formavimas, investicijų pritraukimas ir tarptautinio bendradarbiavimo
vystymas. Valstybės kaimo plėtros politikos įgyvendinimo užtikrinimas. Palankių sąlygų, turizmo
vystimuisi ir plėtrai bei gyventojų poilsiui, kūrimas. Sveikatos politikos, užtikrinančios visuomenės
sveikatą ir aukštą sveikatinimo veiklos kokybę formavimas bei įgyvendinimas. Socialinės apsaugos,
vaikų ir jaunimo teisių apsaugos užtikrinimas, asocialaus elgesio bei nusikalstamumo prevencijos
vykdymas. Švietimo politikos formavimas ir vykdymas. Gyventojų užimtumo didinimas, jų gebėjimų
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ir žinių ugdymas bei tobulinimas. Sąlygų savišvietai sudarymas. Visuomenės ir valstybinių institucijų
informavimas apie švietimo būklę. Sąlygų laisvai visuomenės kultūros raiškai sudarymas ir
dalyvavimas kultūrinėje veikloje. Rūpinimasis kultūros vertybių apsauga. Plėtojimas ir ugdymas
kūrybiškos, demokratinės, laisvos ir atviros bendruomenės. Sąlygų sveikos ir fiziškai aktyvios
visuomenės ugdymui sudarymas. Žmogaus teisių ir laisvių realizavimo užtikrinimas, ir atsakomybės
ugdymas. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymas. Vieningos valstybės
politikos įvykdymo užtikrinimas teritorinio planavimo, urbanistikos, architektūros, statybos srityse.
Integralinis savivaldybės teritorijos plėtros ir statybų organizavimo valdymas. Savivaldybės (valstybės
perduoto) turto valdymas naudojimas ir disponavimas juo. Kitų valstybės perduotų, priskirtųjų (ribotai
savarankiškų) ir savarankiškų funkcijų vykdymas.

Vizija
Kauno rajono savivaldybės vizija
Išugdyta kūrybiška, demokratinė, lygiateisė, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, rasės ir
religijos, laisva ir atvira visuomenė. Visuotinai realizuojamos žmogaus teisės ir laisvės. Laisvai
reiškiama visuomenės kultūra, visuomenė intensyviai dalyvauja kultūrinėje veikloje. Užtikrintas
kultūros vertybių saugumas. Suformuota laikmečio realijas atliepianti verslo aplinka, nuolat vykdomas
tarptautinis bendradarbiavimas, pritraukiamos investicijos. Ekonominė, ūkinė ir socialinė plėtra
suderinta su išsaugota švaria, saugia ir sveika aplinka. Įgyvendinta valstybės kaimo plėtros politika.
Išplėtotas ir nuolat vystomas turizmas, sukurtos patrauklios sąlygos poilsiui. Vykdoma sveikatos
politika, užtikrina visuomenės sveikatą ir aukštą sveikatinimo veiklos kokybę. Užtikrinta socialinė,
vaikų ir jaunimo teisių apsauga. Savalaikiai ir tinkamai vykdoma asocialaus elgesio bei
nusikalstamumo prevencija. Vykdoma švietimo politika atitinka laikmečio reikalavimus. Nuolat
vykdomas gyventojų gebėjimų ir žinių ugdymas bei tobulinimas veikia kaip visuotinio nedarbo
prevencijos programa. Sudarytos palankios sąlygos gyventojų savišvietai. Sukurtos prielaidos sveikos
ir fiziškai aktyvios visuomenės vystimuisi. Užtikrinamas valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas.
Pasiekta teritorinio planavimo, urbanistikos, architektūros ir kraštovaizdžio dermė, užtikrintas vietos ar
regiono architektūrinės kūrybos bei statybos tradicijų tęstinumas. Teritorinio planavimo, urbanistikos,
architektūros ir statybos srityse vykdoma savivaldybės politika atliepia valstybės interesus. Rajono
gyvenamasis fondas renovuotas ir efektyvus energetiniu požiūriu. Renovuota gyvenamųjų rajonų
inžinerinė infrastruktūra, modernizuota transporto infrastruktūra. Efektyviai valdomas, naudojimas ir
disponuojama savivaldybės (valstybės perduotu) turtu. Efektyviai vykdoma civilinė sauga ir
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priešgaisrinių tarnybų darbas, dalyvaujama rengiantis mobilizacijai bei atrenkant šauktinius į karo
tarnybą. Tinkamai vykdomos kitos valstybės perduotos, priskirtosios (ribotai savarankiškos) ir
savarankiškos funkcijos.

Strategija
Kauno rajono savivaldybės gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo
strategija 2007–2013 metams
Kauno rajonas iki 2013 metų sieks sutelkti visas pastangas tinkamai atstovauti vietos
gyventojų poreikius bei stengsis sudaryti palankias sąlygas vietos gyventojų gerbuvio augimui.
Įgyvendinant šį sumanymą bus tobulinama infrastruktūra ir gerinama aplinkos kokybė. Tuo bus
siekiama sukurti regiono gyventojams palankias gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas. Taip pat bus
investuojama į bendruomenės ugdymą, leidžiantį sumažinti regiono gyventojų socialinės-ekonominės
ar kitokios nesėkmės riziką. Be to, savivaldybė siekdama tinkamai atstovauti regiono gyventojus yra
nusiteikusi investuoti į regiono valdymo tobulinimą, įgalinantį tinkamai pažinti regiono gyventoją ir
jam pasiūlyti jo poreikius atliepiantį viešųjų paslaugų kompleksą.
Pagrindiniai siekiai, įgyvendinant strategiją:
1. Siekiama patobulinti regiono infrastruktūrą sukuriant palankesnes sąlygas gyvenimui,
darbui, mokslui ir poilsiui. Tokiu būdu bus siekiama padidinti regiono konkurencingumą ir urbanistinį
bei komercinį patrauklumą. Šis siekis bus įgyvendinamas:
 plėtojant socialinės srities institucijų bei įstaigų infrastruktūrą;
 optimizuojant regioninį atliekų tvarkymo tinklą;
 išplečiant vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, tiekiant gyventojams kokybišką
vandenį, saugojant aplinką;
 plėtojant gatvių apšvietimo tinklus;
 sukuriant palankias sąlygas teikiamų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei
ir prieinamumui gerinti;
 modernizuojant ir atnaujinti švietimo, kultūros ir sporto įstaigas;
 numatant informacinės kultūros paslaugų užtikrinimą;
 tobulinant su vaiko gerove susijusių institucijų bei įstaigų sistemos infrastruktūrą;
 pagerinant ir praplečiant Kauno rajone teikiamų socialinių paslaugų asortimentą;
 sudarant sąlygas ir skatinant turizmo plėtrą Kauno rajone;
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 plėtojant bei tobulinant susisiekimo infrastruktūrą, pagerinant keleivių aptarnavimo
sąlygas;
 pagerinant Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo sąlygas;
 pagerinant keleivių aptarnavimą.
Numatoma, kad pagrindinėmis skatinimo priemonėmis bus įvairių fondų bei
savivaldybės disponuojamos lėšos. Už šios strategijos dalies įgyvendinimą savivaldybėje atsakingi:
Kauno rajono savivaldybės taryba, Meras, Administracijos direktorius ir šie Kauno rajono
savivaldybės skyriai bei specialistai: Administracijos direktoriaus pavaduotojai, Biudžeto ir finansų
skyrius, Sveikatos priežiūros įstaigų ir Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos tarnybos vadovai,
savivaldybės gydytojas, Bendrasis skyrius, Civilinės metrikacijos skyrius, Seniūnijos, Kultūros,
švietimo ir sporto skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Socialinės paramos skyrius, Savivaldybės
ekologo skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Ekonomikos skyrius, Urbanistikos skyrius,
Kelių ir transporto skyrius ir kiti administracijos darbuotojai, bei įstaigų vadovai.
2.

Siekiama pagerinti savivaldybės valdymą sukuriant palankesnę aplinką rajono

gyventojų atstovavimui. Tokiu būdu bus siekiama padidinti regiono konkurencingumą ir reaktyvumą į
nuolat besikeičiančias veiklos ir gyvensenos sąlygas. Šis siekis bus įgyvendinamas:
 didinant specialiųjų poreikių tenkinimo, socialinės paramos ir socialinių paslaugų
priemonių efektyvumą;
 tobulinant Civilinės saugos valdymą;
 pagerinant teikiamų sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę;
 skatinant bendradarbiavimą tarp sektorių bei aktyvinant bendruomenę, sprendžiant
sveikatos problemas;
 gerinant civilinės metrikacijos skyriaus darbą;
 sukuriant optimalų, darnų, efektyvų švietimo, kultūros ir sporto įstaigų tinklą;
 užtikrinant kultūros, švietimo ir sporto paslaugų kokybę;
 tobulinant vaiko teisių apsaugą, teisių ir teisėtų interesų gynimą;
 optimizuojant savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklą;
 didinant „jaunimo darbuotojų“ kompetenciją;
 optimizuojant ir reformuojant Savivaldybės administracijos skyrių veiklą;
 plėtojant Kauno rajono visuomenės informavimo sistemą;
 aprūpinant savivaldybės administraciją pažangiomis informacinėmis
technologijomis (IT)
 tobulinant žmoniškųjų išteklių valdymą;
 kuriant verslo plėtrai palankią aplinką, skatinant investicijas;
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 subalansuojant Kauno rajono urbanistinę veiklą.
Numatoma, kad pagrindinėmis savivaldybės valdymo gerinimo priemonėmis bus įvairių
fondų bei savivaldybės disponuojamos lėšos. Už šios strategijos dalies įgyvendinimą savivaldybėje
atsakingi: Kauno rajono savivaldybės taryba, Meras, Administracijos direktorius ir šie Kauno rajono
savivaldybės skyriai, tarnybos, įstaigos bei specialistai: Administracijos direktoriaus pavaduotojai,
Bendrasis skyrius, Civilinės ir darbų saugos vyr. specialistai, Civilinės metrikacijos skyrius,
Ekonomikos skyrius, Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Personalo skyrius, Savivaldybei pavaldžių
įstaigų direktoriai, Savivaldybės gydytojas, Socialinės paramos skyrius, Teisės skyrius, kelių ir
transporto skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, seniūnijos, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius ir
kiti administracijos specialistai. Siekiant laukiamų rezultatų į strategijos įgyvendinimą ruošiamasi
įtraukti: Bendruomenės sveikatos tarybas seniūnijose, savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą, Jaunimo
reikalų tarybą, SVV fondą, Švietimo centrą, seniūnijų bendruomenes, Socialinių paslaugų centrą ir kitas įstaigas,
teikiančias socialines paslaugas, Darbo biržą, įstaigų šeimos gydytojus, išorės ekspertus, įvairių įstaigų vadovus,
kultūros centrus ir bibliotekas, mokyklas, kitas švietimo įstaigas, NVO, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentą prie VRM, psichikos sveikatos skyrius įstaigose, pirminės sveikatos priežiūros centrus.
3. Siekiama sukurti tinkamas sąlygas rajono bendruomenės ugdymui tam, kad vietos gyventojų žinios
atitiktų laikmečio keliamus reikalavimus, kad atsirastų tarpusavio pagalba ir supratimas tarp pavienių
bendruomenės narių ir tam, kad rajono gyventojas galėtų gyventi socialiai saugioje, sveikoje bei
modernioje aplinkoje. Šis siekis bus įgyvendinamas:
 ugdant tinkamą visuomenės supratimą apie socialines problemas ir pagalbos teikimą;
 vykdant suaugusiųjų ir moksleivių švietimą;
 formuojant sveikos gyvensenos įpročius nuo ankstyvos vaikystės;


mažinant tabako, alkoholio ir narkotikų naudojimą;



stiprinant ir šviečiant šeimą;



išplėtojant rajono gyventojams socialiai teisingas, užtikrinančias mokymosi visą

gyvenimą sąlygas;





sudarant rajono bendruomenei sąlygas dalyvauti kultūroje ir ją vartoti;



stiprinant visuomenės kūrybines galias, tenkinant bendruomenės poreikius;

skatinant tinkamą tėvų, globėjų, institucijų, nevyriausybinių organizacijų atsakomybės už
vaiko teisių apsaugą supratimą bei pagalbos teikimą;


skatinant gerosios patirties sklaidą;



organizuojant jaunimo užimtumą.

Numatoma, kad pagrindinėmis sąlygų sudarymo priemonėmis bus įvairių fondų bei
savivaldybės disponuojamos lėšos. Už šios strategijos dalies įgyvendinimą savivaldybėje atsakingi:
Kauno rajono savivaldybės taryba, Meras, Administracijos direktorius ir šie Kauno rajono
Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategija 2007–2013
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savivaldybės skyriai, tarnybos, įstaigos bei specialistai: Administracijos direktoriaus pavaduotojai,
Civilinės metrikacijos skyrius, savivaldybės ekologo skyrius, Ekonomikos skyrius, Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius, Savivaldybės gydytojas, seniūnai, Socialinės paramos skyrius, Statybos ir
komunalinio ūkio skyrius, Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Siekiant laukiamų rezultatų į strategijos
įgyvendinimą ruošiamasi įtraukti: Išorės ekspertai, konsultantai, savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba,
Jaunimo reikalų taryba, mokyklų visuomenės sveikatos specialistai, NVO ir vietos bendruomenės, PPT,
seniūnijų bendruomenės, Socialinių paslaugų centras ir kitos įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, Švietimo
centras, tabako, alkoholio ir narkotikų kontrolės komisija, ugdymo įstaigos.
4. Siekiama pagerinti aplinkos kokybę ir sukurti rajono gyventojams ir rajone dirbantiems asmenims
palankias gyvenimo, veiklos ir poilsio sąlygas. Šis siekis bus įgyvendinamas:
 parengiant ir taikant aplinkos kokybės gerinimo priemones;
 kuriant saugias ir ekologiškas gyvenimo ir darbo sąlygas;
 išsaugant ir puoselėjant rajono kultūros tapatumą, skatinant atvirumą ir sklaidą;
 užtikrinant kultūros, švietimo ir sporto paslaugų kokybę, atitinkančią šiuolaikinės
visuomenės ir asmens poreikius;
 skatinant

rajono

kultūros,

švietimo,

sporto

įstaigų

ir

socialinių

partnerių

bendradarbiavimą, puoselėjant bendruomenių savitumą, veiksmingumą bei mažinant
socialinę atskirtį;
 užtikrinant efektyvų Savivaldybės turto saugumą ir priežiūrą;
 padidinant rajono kraštovaizdžio patrauklumą.
Numatoma, kad pagrindinėmis aplinkos kokybės gerinimo priemonėmis bus įvairių
fondų bei savivaldybės disponuojamos lėšos. Už šios strategijos dalies įgyvendinimą savivaldybėje
atsakingi: Kauno rajono savivaldybės taryba, Meras, Administracijos direktorius ir šie Kauno rajono
savivaldybės skyriai, tarnybos, įstaigos bei specialistai: Administracijos direktoriaus pavaduotojai,
Savivaldybės ekologo skyrius, Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Savivaldybės gydytojas, seniūnai,
Urbanistikos skyrius, Žemės ūkio skyrius. Siekiant laukiamų rezultatų į strategijos įgyvendinimą
ruošiamasi įtraukti: Seniūnaičių sueigas, savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, regioniniu parkų
direktoriai, išorės ekspertai, projektuotojai, Švietimo centras.
5. Siekiama kurti konkurencingą žemės ūkį ir sukurti rajono žemdirbiams palankias veiklos sąlygas.
Šis siekis orientuojamas į žemės ūkio konkurencingumo didinimą ir modernizavimą. Šis siekis bus
įgyvendinamas:
 plėtojant modernų, gebantį konkuruoti ūkį;
 administruojant žemės ūkio programas, registrus, išmokas ir mokesčius.
Numatoma, kad konkurencingo žemės ūkio kūrimo priemonėmis bus įvairių fondų bei
savivaldybės disponuojamos lėšos. Už šios strategijos dalies įgyvendinimą savivaldybėje atsakingi:
Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategija 2007–2013
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Kauno rajono savivaldybės taryba, Meras, Administracijos direktorius ir šie Kauno rajono
savivaldybės skyriai, tarnybos, įstaigos bei specialistai: Žemės ūkio skyrius, seniūnai, Teisės skyrius.
Siekiant laukiamų rezultatų į strategijos įgyvendinimą ruošiamasi įtraukti: ŽŪKT Kauno rajono
skyrius, KAVA.
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Detalizavimas
A.
A.1.

Prioritetas - Infrastruktūros tobulinimas
Tikslas - Plėtoti socialinės srities institucijų bei įstaigų infrastruktūrą

Nr.

Uždavinys

A.1.1.

Gerinti socialinių paslaugų
įstaigų materialinę bazę

A.1.1.1.

A.1.1.2.

A.1.1.3.

A.1.1.4.

A.1.1.5.

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo
laikotarpis

Socialinių paslaugų
centro rekonstravimas ir patalpų
pritaikymas
veiklai

Socialinės
paramos skyrius
SBĮ Kauno rajono
socialinių
paslaugų centras

2007–2008

Transporto priemonių
įsigijimas efektyviam socialinių
paslaugų
užtikrinimui

Socialinės
paramos skyrius
SBĮ Kauno rajono
socialinių
paslaugų centras
Socialinės
paramos skyrius
SBĮ Kauno rajono
socialinių
paslaugų centras
Socialinės
paramos skyrius

2010–2013

Moterų krizių centro
patalpų rekonstravimas ir veiklos
užtikrinimas
Nakvynės namų
socialinės rizikos grupės asmenims
įkūrimas ir veiklos tęstinumo
užtikrinimas
Dienos socialinės globos centro
įkūrimas neįgaliems ir sutrikusio
intelekto vaikams

Socialinės
paramos skyrius
SBĮ Kauno rajono
socialinių
paslaugų centras
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2007–2008

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Savivaldybės
biudžetas,
Valstybės biudžetas

Savivaldybės
biudžetas,
Valstybės biudžetas

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

881,3

170,0

Savivaldybės
biudžetas, ES fondai
974,4

2012–2013

2011–2012

Savivaldybės
biudžetas, ES fondai
Savivaldybės
biudžetas,
ES fondai

1 000,0

2 800,0
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A.1.1.6.

A.1.1.7.

A.1.1.8

A.1.1.9.

A.1.1.10

Dienos socialinės priežiūros skyriaus
suaugusiems asmenims, turintiems
negalią, įkūrimas SBĮ Kauno rajono
socialinių paslaugų centre

Mišrių socialinių paslaugų socialinės
rizikos šeimoms infrastruktūros
plėtra Kauno rajone, įkuriant
pagalbos šeimoms tarnybas ir vaikų
dienos centrus

SBĮ Kauno rajono savivaldybės
Pagynės vaikų globos namų
renovacija

Socialinės
paramos skyrius
SBĮ Kauno rajono
socialinių
paslaugų centras,
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Socialinės
paramos skyrius,
SBĮ Kauno rajono
socialinių
paslaugų centras,
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Pagynės vaikų
globos namų
direktorė

2009–2010

1 900,0

2009–2010

2011–2013

Pastato, esančio Parko g. 5B,
Vandžiogalos mstl. rekonstrukcija,
pritaikant bendruomenės poreikiams

Vandžiogalos
seniūnija

2010–2013

Socialinio būsto modernizavimas ir
plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Ekonomikos
skyrius, Socialinės
paramos skyrius

2011–2013
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ES fondai,
Savivaldybės
biudžetas

ES fondai,
Savivaldybės
biudžetas, Valstybės
biudžetas

ES fondai,
Savivaldybės
biudžetas
ES fondai,
Savivaldybės
biudžetas, Valstybės
biudžetas
Savivaldybės
biudžetas, Valstybės
biudžetas, ES fondai,
kita užsienio šalių
parama

657,3

780,0

227,0

20 000,0
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A.2.

Tikslas - Optimizuoti regioninį atliekų tvarkymo tinklą

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

A.2.1.

Išplėsti regioninę atliekų
tvarkymo sistemą
Techninių projektų ir
darbų pirkimo dokumentų,
reikalingų
numatytiems regioniniams
sąvartynams
rekonstruoti ir/ar išplėsti,
regioninei
kompostavimo aikštelei, regioninei
statybos ir
griovimo atliekų perdirbimo
aikštelei įrengti,
savivaldybės sąvartynams
rekultivuoti
parengimas

Savivaldybės
ekologo skyrius

A.2.1.2.

Regioninės
kompostavimo aikštelės įrengimas

Savivaldybės
ekologo skyrius

2007–2010

ES fondai

Finansavimas
per KRATC-ą

A.2.1.3.

Regioninės statybos ir
griovimo atliekų perdirbimo
aikštelės
įrengimas

Savivaldybės
ekologo skyrius

2007–2010

ES fondai

Finansavimas
per KRATC-ą

A.2.1.4.

Savivaldybės
sąvartynų rekultivavimas
Savivaldybės atliekų
priėmimo aikštelės įrengimas.

Savivaldybės
ekologo skyrius
Savivaldybės
ekologo skyrius

2007–2010

ES fondai

2011–2013

ES fondai

Finansavimas per
KRATC-ą
Finansavimas per
KRATC-ą

Numatytų regioninių

Savivaldybės

2013–2015

ES fondai

A.2.1.1

A.2.1.5.
A.2.1.6.

Įgyvendinimo
laikotarpis

2008–2010

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst..Lt

SAARSP
ES fondai

80,0
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A.2.2.

A.2.2.2.
A.2.2.3.

Uždavinys

A.3.1.

Išplėsti vandens ir nuotekų
tinklus
Kauno
rajono
gyvenvietėse, kuriose gyvena
daugiau kaip 500 gyventojų

A.3.1.2.

A.3.1.3.

A.3.1.4.

Privačios lėšos

Buitinių
atliekų
konteinerių
aikštelių techninės dokumentacijos
parengimas
Buitinių
atliekų
konteinerių
aikštelių įrengimas
Antrinių
žaliavų
surinkimo
konteinerių
visoje
rajono
teritorijoje pastatymas

Savivaldybės
ekologo skyrius

2007–2010

Savivaldybės
ekologo skyrius
Savivaldybės
ekologo skyrius

2011–2013

KRATC-ą

SAARSP
338,0

2007–2010

ES fondai
Savivaldybės biudžetas
Aplinkos ministerija

2500,0
656,0

Tikslas - Išplėsti vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, siekiant tiekti gyventojams kokybišką vandenį, saugoti aplinką

Nr.

A.3.1.1.

ekologo skyrius

Tobulinti atliekų
surinkimo infrastruktūrą

A.2.2.1.

A.3.

sąvartynų rekonstravimas ir/ar
išplėtimas

Priemonė

Atsakingi

Vandens ir nuotekų tinklų
įrengimas Raudondvario
aglomeracijoje

Statybos
ir
komunalinio ūkio
skyrius,
UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos
ir
komunalinio ūkio
skyrius,
UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio

Vandens ir nuotekų tinklų
įrengimas Šlienavos
aglomeracijoje – Šlienavos,
Žiegždrių, Girionių gyv.
Vandens ir nuotekų tinklų
įrengimas Neveronių gyv.

Vandens ir nuotekų tinklų
įrengimas Ežerėlio gyv.
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Įgyvendinimo
laikotarpis

2010–2011

2009–2011

2009–2011

2009–2010

Galimi
šaltiniai

finansavimo

ES fondai, Valstybės
biudžetas,
Savivaldybės
biudžetas,
UAB „Giraitės vandenys“
lėšos
ES fondai, Valstybės
biudžetas,
Savivaldybės
biudžetas,
UAB „Giraitės vandenys“
lėšos
ES fondai, Valstybės
biudžetas,
Savivaldybės
biudžetas,
UAB „Giraitės vandenys“
lėšos
ES fondai, Valstybės
biudžetas,
Savivaldybės

Planuojamos
lėšos, tūkst.. Lt

4 830,2

5 761,0

9 403,7

776,0
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A.3.1.5.

A.3.1.6.

A.3.1.7.

A.3.1.8.

A.3.1.9.

A.3.1.10.

A.3.1.11.

A.3.1.12.

Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra
Kauno rajone Akademijoje

skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius

Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra
Kauno rajone Domeikavoje

Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius

2010–2013

Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra
Kauno rajone Garliavoje

Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius

2007–2012

Vandens
ir
nuotekų
tinklų
įrengimas Zapyškio aglomeracijoje
Zapyškio, Dievogalos, Kačerginės
gyv.
Vandens
įrengimas
gyv.

ir
nuotekų
tinklų
Voškonių, Eigirgalos

Vandens
ir
nuotekų
įrengimas Kulautuvos gyv.

tinklų

Vandens
ir
nuotekų
tinklų
įrengimas Karmėlavos, Ramučių
gyv.
Vandens
ir
nuotekų
įrengimas Vilkijos gyv.

tinklų
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2011–2013

biudžetas,
UAB „Giraitės vandenys“
lėšos
ES fondai, Valstybės
biudžetas,
Savivaldybės
biudžetas,
UAB „Giraitės vandenys“
lėšos

20 538,0

2010–2013
Bus tikslinama
2010–2013
Bus tikslinama
2010–2013

2010 –2011

2010–2013

ES fondai, Valstybės
biudžetas,
Savivaldybės
biudžetas,
UAB „Giraitės vandenys“
lėšos
ES fondai, Valstybės
biudžetas,
Savivaldybės
biudžetas,
UAB „Giraitės vandenys“
lėšos
ES fondai, Valstybės
biudžetas,
Savivaldybės
biudžetas,
UAB „Giraitės vandenys“
lėšos
ES fondai, Valstybės
biudžetas,
Savivaldybės
biudžetas,
UAB „Giraitės vandenys“
lėšos
ES fondai, Valstybės
biudžetas,
Savivaldybės
biudžetas, UAB „Kauno

22 858,8

1959,7

Bus tikslinama

Bus tikslinama

23 850,9
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vandenys“ lėšos

A.3.1.13.

A.3.1.14
A.3.2.

A.3.2.1.

A.3.2.2.

A.3.2.3.
A.3.2.4.

A.3.2.5.

A.3.2.6.

Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra
Kauno rajone Ringauduose

Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius

2010–2012

Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų
infrastruktūros plėtra Kauno rajone

Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius

2010–2013

Vandens
ir
nuotekų
įrengimas Alšėnų sen.

Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės

2010–2013

ES fondai, Valstybės
biudžetas,
Savivaldybės
biudžetas, UAB „Kauno
vandenys“ lėšos
ES fondai, Valstybės
biudžetas,
Savivaldybės
biudžetas, kitos lėšos

2 641,3

Bus tikslinama

Išplėsti vandens ir nuotekų
tinklus
Kauno
rajono
gyvenvietėse, kuriose gyvena
mažiau nei 500 gyventojų

Vandens
ir
nuotekų
įrengimas Babtų sen.

Vandens
ir
nuotekų
įrengimas – Rokų sen.

tinklų

tinklų

tinklų

Vandens
ir
nuotekų
tinklų
įrengimas – Taurakiemio sen.

Vandens
ir
nuotekų
tinklų
įrengimas Vandžiogalos sen.

Vandens ir nuotekų
tinklų įrengimas – Lapių sen.
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ES fondai, Savivaldybės
biudžetas
Bus tikslinama

2012–2013

ES fondai, Savivaldybės
biudžetas
820,0

2010–2013
2010–2013

ES fondai, Savivaldybės
biudžetas

Bus tikslinama

ES fondai, Savivaldybės
biudžetas
Bus tikslinama

2010–2013

ES fondai, Savivaldybės
biudžetas
Bus tikslinama

2009

Savivaldybės biudžetas
64,0

18

A.3.2.7.

Vandens
ir
nuotekų
tinklų
įrengimas – Vilkijos apyl. sen.

A.3.2.8

Vandens
tiekimo
sistemos
atstatymas Batniavos sen., Kauno
r.

A.3.2.9

A.3.3.

A.3.3.1.

A.3.3.2.

A.3.3.3.

A.3.3.4.

A.3.3.5.

Vandenvietės įrengimas Voškonių
k., Domeikavos sen., Kauno r.

vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“

2010–2013

ES fondai, Savivaldybės
biudžetas
Bus tikslinama

2013

Savivaldybės biudžetas
150,0

2013

Savivaldybės biudžetas
190,0

Įrengti geriamo vandens
gerinimo stotis Kauno rajono
gyvenviečių vandenvietėse
Geriamojo
vandens
kokybę
gerinančių stočių įrengimas
Vandžiogalos sen. Įrengtų geriamo
vandens gerinimo stočių skaičius
Geriamojo
vandens
kokybę
gerinančių stočių įrengimas Babtų
sen.
Geriamojo
vandens
kokybę
gerinančių
stočių
įrengimas
Vilkijos apyl. sen.
Geriamojo
vandens
kokybę
gerinančių stočių įrengimas
Garliavos apyl. sen.
Geriamojo

vandens

gerinimo

Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
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2007–2013

2007–2013

2007–2013

VVG,
Savivaldybės
biudžetas, UAB „Giraitės
vandenys“ lėšos

450,4

VVG,
Savivaldybės
biudžetas, UAB „Giraitės
vandenys“ lėšos

1543,2

VVG, UAB „Giraitės
vandenys“ lėšos
540,0

2007–2013

VVG, UAB „Giraitės
vandenys“ lėšos
1012,3

2010–2011

VVG,

UAB

„Giraitės

180,0
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stoties statyba Liučiūnų kaime,
Čekiškės sen., Kauno r. sav.
A.3.3.6.

Geriamojo
vandens
gerinimo
stoties statyba Daugėliškių kaime,
Vilkijos apylinkių sen., Kauno r.
sav.

A.3.3.7

A.3.4.

Geriamojo
vandens
kokybę
gerinančių stočių statyba Kauno
rajono seniūnijose

A.3.4.2.
A.3.4.3.

2010 –2011

VVG, UAB
vandenys“

„Giraitės
180,0

2012–2013

VVG, UAB „Giraitės
vandenys“ lėšos
465,0

Magistralinių gamtinių dujų tinklų
įrengimas Kulautuvos mstl.

Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius

2009

Magistralinių gamtinių dujų tinklų
įrengimas Babtų mstl.

Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius

2013

Magistralinių gamtinių dujų tinklų
ilgis (km) Vilkijos mstl.

A.3.4.4.

Magistralinių gamtinių dujų tinklų
įrengimas Kačerginės mstl.

A.3.4.5.

A.3.5.1.

vandenys“

Atlikti
šilumos
ūkio
rekonstrukciją,
sumažinti
aplinkos taršą plečiant gamtinių
dujų sistemą

A.3.4.1.

A.3.5.

komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“

Babtų mstl. šilumos
modernizavimas

tinklų

2013
2013
2011–2012

AB „Lietuvos dujos“,
UAB „GB projektai“, VšĮ
Kauno
medicinos
Universiteto klinikų lėšos
AB „Lietuvos dujos“,
verslo įmonių lėšos

1 550,0

2300,0

AB „Lietuvos dujos“,
verslo įmonių lėšos

1500,0

AB „Lietuvos dujos“,
verslo įmonių lėšos

1500,0

VšĮ
Lietuvos
verslo
paramos
agentūros,
Savivaldybės
biudžetas,
UAB
Komunalinių
paslaugų centro lėšos

900,0

Plėsti vandentvarkos tinklus
Kauno rajono sodų bendrijose
Vandentvarkos tinklų įrengimo
galimybių studijos atlikimas sodų

Statybos ir
komunalinio ūkio
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2010–2013

ES fondai, Savivaldybės
biudžetas

Bus tikslinama
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A.3.5.2.
A.3.6

A.4.1.1.

A.4.1.2.

A.4.1.3.

A.4.1.4.

A.4.1.5.

Artezinių gręžinių
Kauno rajone

Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, UAB
„Giraitės
vandenys“

2010–2013

ES fondai, Savivaldybės
biudžetas

Bus tikslinama

išgręžimas

2012

Savivaldybės biudžetas
80,0

Tikslas - Plėtoti gatvių apšvietimo tinklus
Uždavinys

A.4.1.

skyrius
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius

Įrengti
artezinius
gręžinius
Kauno rajono gyvenvietėse

A.3.6.1

A.4.

bendrijose – Lapių sen.
Vandentvarkos tinklų įrengimo
galimybių studijos atlikimas sodų
bendrijose – Samylų sen.

Renovuoti
tinklus

gatvių

Priemonė

Atsakingi

Šviestuvų renovavimas Babtų sen.

Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, babtų
seniūnija
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Garliavos
apylinkių seniūnija
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Neveronių
seniūnija
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Samylų
seniūnija
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Vilkijos

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.. Lt

apšvietimo

Šviestuvų renovavimas Garliavos
apyl. sen.
Šviestuvų renovavimas Neveronių
sen.
Šviestuvų renovavimas Samylų
sen.
Šviestuvų
sen.

renovavimas

Vilkijos

Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategija 2007–2013

2009–2012

Savivaldybės biudžetas
35,9

2009–2012

Savivaldybės biudžetas
84,2

2009–2012

Savivaldybės biudžetas
131,6

2009–2012

Savivaldybės biudžetas
85,1

2009–2012

Savivaldybės biudžetas
26,8
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A.4.1.6.

Šviestuvų renovavimas Lapių sen.

A.4.1.7.

Šviestuvų renovavimas Ežerėlio
sen.

A.4.1.8.
A.4.2.
A.4.2.1.

A.4.2.2.

A.4.2.3.

A.4.2.4.

A.4.2.5.

A.4.2.6.

A.4.2.7.

Šviestuvų renovavimas
rajono seniūnijose

Kauno

seniūnija
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Lapių
seniūnija
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Ežerėlio
seniūnija
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Seniūnijos

2009–2012

Savivaldybės biudžetas
20,6

2009–2012

Savivaldybės biudžetas
90,5

2009–2012

ES fondai, Savivaldybės
biudžetas

296,2

Įrengti gatvių apšvietimo tinklus
Šviestuvų įrengimas Babtų sen.

Šviestuvų
apyl. sen.

įrengimas

Garliavos

Šviestuvų įrengimas Samylų sen.

Šviestuvų įrengimas Taurakiemio
sen.

Šviestuvų įrengimas Vilkijos apyl.
sen.
Šviestuvų įrengimas Lapių sen.

Šviestuvų įrengimas Garliavos sen.

Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, babtų
seniūnija
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Garliavos
apylinkių seniūnija
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Samylų
seniūnija
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Taurakiemio
seniūnija
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Vilkijos
apylinkių seniūnija
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Lapių
seniūnija
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Garliavos
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2009–2012

Savivaldybės biudžetas
829,3

2009–2012

Savivaldybės biudžetas
341,7

2009–2012

Savivaldybės biudžetas
203,5

2009–2012

Savivaldybės biudžetas
255,7

2009–2012

Savivaldybės biudžetas
732,1

2009–2012

Savivaldybės biudžetas
112,6

2009–2012

Savivaldybės biudžetas
528,7
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A.4.2.8.

Šviestuvų įrengimas Vilkijos sen.

A.4.2.9

A.5.

Šviestuvų įrengimas Kauno rajono
seniūnijose

Uždavinys

A.5.1.

Modernizuoti pirminė
sveikatos priežiūros įstaigas

A.5.1.2.
A.5.1.3.
A.5.1.4.

A.5.1.5.
A.5.1.6.

2009–2012

Savivaldybės biudžetas
157,5

2009–2012

ES fondai, Savivaldybės
biudžetas

6498,0

Tikslas - Sukurti palankias sąlygas teikiamų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti

Nr.

A.5.1.1.

seniūnija
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Vilkijos
seniūnija
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Seniūnijos

Priemonė

Atsakingi

Pirminės sveikatos priežiūros
įstaigų patalpų remontas

Savivaldybės
gydytojas

2007–2013

Pirminės sveikatos
priežiūros įstaigų aprūpinimas
specialia medicinine įranga
Garliavos PSPC Kačerginės
ambulatorijos perkėlimas į
modernesnes patalpas
Pastato
Sandėlių
g.
1,
Linksmakalnio k., Kauno r. sav.
rekonstravimas

Savivaldybės
gydytojas

2007–2013

Savivaldybės
gydytojas

2007–2013

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Savivaldybės
gydytojas
Savivaldybės
gydytojas, Statybos
ir komunalinio
ūkio skyrius,

2010–2013

Sveikatos priežiūros
paslaugų kokybės gerinimas
Kauno
rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos
biuro
infrastruktūros modernizavimas ir
plėtra
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Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Savivaldybės biudžeto bei
įstaigų
ir
SAM
finansuojamų programų
lėšos
Savivaldybės biudžeto ir
įstaigų lėšos

Planuojamos
lėšos, tūkst.. Lt

–

–

Savivaldybės biudžetas
–
Savivaldybės
ES fondai,
biudžetas

biudžetas,
Valstybės
1 000,0

2007–2013
2009–2013

ES fondai, Savivaldybės
biudžetas
Savivaldybės biudžetas,
SAM
ir
Europos
Sanglaudos
skatinimo
veiksmų programos lėšos

Bus tikslinama
215,0
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A.5.1.7.

A.5.2.

Uždavinys

A.6.1.

Pasiekti, kad kultūros, švietimo
ir sporto įstaigų bazė atitiktų jai
keliamus
reikalavimus
ir
standartus

A. 6.1.2.
A. 6.1.3.

A. 6.1.4.

Savivaldybės
gydytojas

Savivaldybės
ES fondai,
biudžetas

biudžetas,
Valstybės

220,0

GMP

įstaigų

2007–2013

Įstaigos ir savivaldybės
biudžeto lėšos

–

Tikslas - Modernizuoti ir atnaujinti švietimo, kultūros ir sporto įstaigas

Nr.

A. 6.1.1.

Kauno rajono
renovavimas

2010–2013

Modernizuoti Kauno rajono
Greitąją
Medicinos
Pagalbą
(GMP)

A.5.2.1.

A.6.

Vilkijos PSPC Liučiūnų kaimo
medicinos punkto iškėlimas į
naujai pritaikytas savivaldybės
patalpas

Ekonomikos
skyrius, Kauno
rajono visuomenės
sveikatos biuras
Savivaldybės
gydytojas, Statybos
ir komunalinio
ūkio skyrius,

Priemonė

Parengta ir įgyvendinama kultūros,
švietimo
ir
sporto
įstaigų
materialinės bazės atnaujinimo
programa
Parengta apsirūpinimo finansiniais
ištekliais strategija
Garliavos sporto ir sveikatingumo
komplekso statyba

Akademijos Ugnės Karvelis sporto
aikštyno statyba ir renovavimas

Atsakingi

Įgyvendinimo
laikotarpis

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2010–2013

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2010

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2010–2013
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Galimi
šaltiniai

finansavimo

Savivaldybės biudžetas,
ES fondai
Savivaldybės biudžetas
VIP, ES fondai, Valstybė
biudžetas
Savivaldybės biudžetas
VIP

Planuojamos
lėšos, tūkst..Lt

3 000,0

–

15 800,0

2011–2013

Savivaldybės biudžetas,
ES fondai

1 200,0
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Vilkijos gimnazijos sporto aikštelių
įrengimas ir renovacija
Kulautuvos vidurinės mokyklos
sporto aikštelių įrengimas ir
renovacija
Batniavos pagrindinės mokyklos
sporto aikštelių įrengimas ir
renovacija

A. 6.1.5.
A. 6.1.6.
A. 6.1.7.

A. 6.1.8.

Kauno rajono švietimo įstaigų
sporto aikštelių įrengimas ir
renovacija
Programos
„Saugi
mokykla“
įgyvendinimas
Vilkijos
lopšelio-darželio
„Daigelis“ aikštyno rekonstrukcija

A. 6.1.9.
A. 6.1.10.
A. 6.1.11.

Babtų mokyklos-darželio
aikštės įrengimas

A. 6.1.12.

A.6.2.

A. 6.2.1.
A. 6.2.2.

A. 6.2.3.

A. 6.2.4.

sporto

Atnaujinti švietimo, kultūros ir
sporto įstaigas bei pritaikyti
bendruomenės poreikiams

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011–2013

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Batniavos
seniūnija
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011–2013

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Vilkijos seniūnija
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Babtų seniūnija
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
seniūnijos

2010–2013

2011–2013

2011–2013

2012
2013
2010–2013

Savivaldybės biudžetas,
ES fondai
Savivaldybės biudžetas,
ES fondai
Savivaldybės biudžetas,
ES fondai
Savivaldybės biudžetas,
ES fondai
Savivaldybės biudžetas,
Es fondai, kitos lėšos
Savivaldybės biudžetas,
ES fondai
Savivaldybės biudžetas,
ES fondai
Savivaldybės biudžetas,
ES fondai, Valstybės
biudžetas, užsienio šalių
parama

1 200,0
1 200,0

1 200,0

8 400,0
1 000,0
400,0
400,0

2 500,0

Renovuoti
ir
pastatyti
ikimokyklinių, priešmokyklinių,
mokyklinių įstaigų, kultūros
centrų bei bibliotekų pastatus
Kauno rajono Batniavos
pagrindinės mokyklos
rekonstrukcija
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos
rekonstrukcija
Garliavos
meno
rekonstrukcija

mokyklos

Ringaudų
pradinės
rekonstrukcija

mokyklos

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2009

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,

2010
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2013

2009–2011

Savivaldybės biudžetas,
VIP
Savivaldybės biudžetas,
LVPA
Savivaldybės biudžetas,
VIP
ES fondai, Savivaldybės
biudžetas, VIP

2 784,0

4 300,0

4 677,0
14 700,0
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A. 6.2.5.
A. 6.2.6.
A. 6.2.7.
A. 6.2.8.

A.6.2.9.

A.6.2.10.

A.6.2.11.

A.6.2.12.

Raudondvario gimnazijos
rekonstrukcija
Babtų gimnazijos pastato
rekonstrukcija ir naujo priestato
statyba
Raudondvario
kultūros
centro
rekonstrukcija
Domeikavos kultūros centro statyba

Kauno rajono viešosios bibliotekos
pastato rekonstravimas

Kauno
rajono
Čekiškės
P.
Dovydaičio vidurinės mokyklos
rekonstrukcija

Šlienavos pagrindinės mokyklos
pastato rekonstravimas

Kauno rajono Prano Dovydaičio
vidurinės
mokyklos
Liučiūnų
skyriaus
ir
kultūros
centro

Ekonomikos
skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2013

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2008

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Statybos ir

2011–2013
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2010–2013

ES fondai, Savivaldybės
biudžetas

5 000,0

Savivaldybės biudžetas,
VIP

6 600,0

Savivaldybės biudžetas,
VIP
ES fondai, Savivaldybės
biudžetas, LVPA

4 000,0

5 380,0

2010–2011

LVPA, VIP,
Savivaldybės biudžetas
7 762,0

2013

Savivaldybės biudžetas,
ES fondai
4 000,0

2010

Savivaldybės biudžetas,
ES fondai
1 219,4

2011

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas

500,0
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renovacija

A.6.2.13.

A.6.2.14.

A.6.2.15.

A.6.2.16.
A.6.2.17.

A.6.2.18.

Kauno rajono Garliavos vaikų
lopšelio-darželio „Eglutė“
renovacija ir modernizavimas

Kauno rajono Karmėlavos vaikų
lopšelio-darželio „Žilvitis“
renovacija

Kauno rajono Noreikiškių vaikų
lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“
renovacija

Kauno rajono Babtų mokyklosdarželio renovacija
Kauno rajono Domeikavos
vaikų lopšelio-darželio
modernizacija
Ežerėlio
kultūros
centro
pastato kapitalinis remontas

komunalinio ūkio
skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
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2011–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas
1 200,0

2011–2013

Savivaldybės biudžetas,
ES fondai
1 000,0

2011–2013

Savivaldybės biudžetas,
ES fondai
1 200,0

2010–2013
2010–2013

2010–2012

Savivaldybės biudžetas,
ES fondai, kitos lėšos
Savivaldybės biudžetas,
ES fondai, kitos lėšos
Savivaldybės biudžetas,
ES fondai, kitos lėšos

1 300,0
1 000,0
360,2
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A.7.

Tikslas - Užtikrinti informacinės kultūros paslaugų teikimą

Nr.

Uždavinys

A.7.1.

Plėtoti informacinės kultūros
paslaugas

A. 7.1.1.

A. 7.1.2.

A. 7.1.3.

A.7.1.4.

A.8.

Priemonė

Atsakingi

Parengta informacijos
sklaidos programa įstaigų
bendruomenėms apie teikiamų
teisinių, psichologinių, specialiųjų
ir socialinių, pedagoginių paslaugų
pobūdį ir spektrą
Atlikta
bendruomenės
informacinių
centrų
teikiamų
paslaugų analizė
ir
plėtros
galimybių studija
Parengta bendruomenės
informacinių centrų ir jų
teikiamų paslaugų tobulinimo bei
plėtros programa
Parengta
bendruomenės
informacinių centrų komunikacijos
programa

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

Įgyvendinimo
laikotarpis

2009

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt.

Savivaldybės biudžetas
–

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2008

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2009

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2009

Savivaldybės biudžetas
–
Savivaldybės biudžetas
–
Savivaldybės biudžetas
–

Tikslas - Tobulinti su vaiko gerove susijusių institucijų bei įstaigų sistemos infrastruktūrą

Nr.

Uždavinys

A.8.1.

Paslaugų, būtinų rengti būsimų
įtėvių, globėjų (rūpintojų)
atrankos sistemos ir mokymo
tinklo sukūrimas, šių paslaugų

Priemonė

Atsakingi
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Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt.
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kokybės užtikrinimas ir
derinimas
A.8.1.1.

Būsimųjų
įtėvių
globėjų
(rūpintojų)
mokymo
tinklo
sukūrimas
Būsimųjų
įtėvių,
globėjų
(rūpintojų) atrankos paslaugų
teikimo proceso stebėjimas ir
rezultatų vertinimas

A.8.1.2.

Vaiko teisių
apsaugos skyrius

2011

Vaiko teisių
apsaugos skyrius

2011

Valstybės biudžetas
25,0
Valstybės biudžetas
5,0

A.9. Tikslas - Pagerinti ir praplėsti Kauno rajone teikiamas socialines paslaugas
Nr.

Uždavinys

A.9.1.

Plėsti nestacionarių socialinių
paslaugų infrastruktūros tinklą

A.9.1.1.

Priemonė

Kauno rajono
įkūrimas

A.9.1.2.

Atsakingi

krizių

centro

Čekiškės
senelių
namų
modernizavimas,
plečiant
socialinių paslaugų įvairovę

Ekonomikos
skyrius, socialinių
paslaugų centras
Socialinės paramos
skyrius, Čekiškės
senelių namai,
Ekonomikos
skyrius

Įgyvendinimo
laikotarpis

2006–2008
2010–2012

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

1208,9

415,0

A.10. Tikslas - Sudaryti sąlygas ir skatinti turizmo plėtrą Kauno rajone
Nr.
A.10.1.

A.10.1.1.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

Vystyti vandens turizmo
transporto infrastruktūrą
Mobiliųjų
prieplaukų
statyba
plėtojant Nemuno turistinę trasa

Ekonomikos
skyrius
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2007–2008

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES

2852, 8
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A.10.1.2.
A.10.2.
A.10.2.1.

A.10.2.2.

A.10.2.3.

A.10.2.4.

A.10.2.5.

A.10.2.6.

A.10.2.7.

A.10.2.8.

A.10.2..9.

Ekonomikos
skyrius

2007–2013

Pėsčiųjų, dviračių
takų įrengimas, ženklinimas ir jas
jungiančios
infrastruktūros
pritaikymas turizmui

Ekonomikos
skyrius, Kelių ir
transporto skyrius

2007–2013

Privažiuojamų kelių prie turizmo
objektų ir rekreacinių zonų
įrengimas

Ekonomikos
skyrius, Kelių ir
transporto skyrius

2007–2013

Kauno regiono viešosios
autoturizmo infrastruktūros plėtra ir
trasų žymėjimas

Ekonomikos
skyrius, Kelių ir
transporto skyrius

2010–2013

Kauno regiono paplūdimių tinklo
plėtra

Savivaldybės
ekologo skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Ekonomikos
skyrius, Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius
Ekonomikos
skyrius, Kultūros,
švietimo ir sporto
skyrius
Ekonomikos
skyrius

2010–2013

Turistinių prieigų prie prieplaukų
sukūrimas
Sukurti ir išplėsti
turizmo infrastruktūrą

fondai
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, privačios lėšos

270,0

aktyvaus

Kauno regiono kempingų tinklo
plėtra
Piliakalnių
reikmėms

pritaikymas

turizmo

Dviračių takų (trasų) įrengimas ir
juos jungiančios infrastruktūros
pritaikymas
turizmui
Nevėžio
regione.
Aktyvaus turizmo (poilsio)
infrastruktūros kūrimas ir plėtra
Nemuno slėnyje
Slidinėjimo trasų įrengimas ir
žiemos sporto plėtra Kauno rajono

2011–2013

2007–2013

2012–2013

Ekonomikos
skyrius

2007–2013

Ekonomikos
skyrius, Statybos ir

2011–2013

Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategija 2007–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsieni o
šalių parama, privačios
lėšos
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama, privačios lėšos
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama, privačios lėšos
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama, privačios lėšos
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama, privačios lėšos
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama, privačios lėšos
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama, privačios lėšos
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama, privačios lėšos
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES

7 500,0

2 700,0

3 200,0

3 000,0

2 700,0

3 250,0

5 200,0

3 750,0
2 300,0
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savivaldybėje

A.10.2.10.

Raudondvario dvaro sodybos pilies
pastato rekonstravimas

A.10.2.11.

Kauno rajono slidinėjimo
studijos parengimas

A.10.2.12.

A.10.3.
A.10.3.1.

A.10.3.2.

A.10.3.3.

A.10.3.4.

trasų

komunalinio ūkio
skyrius, Kultūros
švietimo ir sporto
skyrius
Ekonomikos
skyrius, Kultūros,
švietimo ir sporto
skyrius, Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius
Ekonomikos
skyrius

fondai, privačios lėšos

2009–2012

2010

Kačerginės miestelio gyvenamosios
aplinkos gerinimas atnaujinant bei
pritaikant gamtos ir infrastruktūros
objektus viešajam naudojimui

Ekonomikos
skyrius, Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Kačerginės
seniūnija

2010–2013

Kulautuvos kurortinės vietovės
viešosios turizmo, aktyvaus poilsio
ir sveikatinimo
infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra

Ekonomikos
skyrius,
Kulautuvos
seniūnija, Kauno
rajono TIC,
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius
Ekonomikos
skyrius, Kultūros,
švietimo ir sporto
skyrius, Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius
Ekonomikos
skyrius,
Savivaldybės
ekologo skyrius
Ekonomikos

2010–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

4 000,0

75,0

2 510,1

Išplėsti
turizmo
paslaugų
įvairovę rekreacinėse, kurortinėse
vietovėse bei turizmo centruose

Kultūros
paveldo
pritaikymas turizmui

objektų

Kauno marių regioninio parko
plėtra
Raudondvario

dvaro

Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategija 2007–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai
300,0

2007–2013

2011–2013

2010–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama, privačios lėšos
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama, privačios lėšos
Savivaldybės biudžetas,

3 700,0

3 000,0
5 607,1
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sodybos
kompleksiškas
pritaikymas turizmo reikmėms

A.10.3.5.

Raudondvario
dvaro
sodybos
oranžerijos pastato renovavimas

A.10.3.6.

A.10.4.

Raudondvario dvaro sodybos parko
sutvarkymas

Valstybės biudžetas, ES
fondai

2010–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai
3 000,0

2010–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

200,0

Turizmo informacinės sistemos
sukūrimas

A. 10.4.1.
A. 10.4.2.

A. 10.4.3.

A. 10.4.4.

A.10.5.

skyrius, Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Kultūros,
švietimo ir sporto
skyrius, Kauno
raj.TIC
Ekonomikos
skyrius, Kultūros,
švietimo ir sporto
skyrius, VšĮ
Raudondvario
dvaras, Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius
Ekonomikos
skyrius, Kultūros,
švietimo ir sporto
skyrius, VšĮ
Raudondvario
dvaras

Kauno
regiono
įvaizdžio
formavimo programos parengimas
Informacinių stendų sukūrimas
seniūnijose

Ekonomikos
skyrius
Seniūnijos, Kauno
rajono TIC

Kauno
rajono
turizmo
informacijos centro įrengimas
Raudondvario dvaro sodyboje

Ekonomikos
skyrius, Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Kauno
rajono TIC
Kauno rajono TIC,
Ekonomikos
skyrius

Specialiosios turizmo informacijos
rengimas ir sklaida, siekiant
propaguoti Kauno rajoną

2007–2009

Savivaldybių biudžetas

2007–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

2010–2013

2007–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama, privačios lėšos

100,0
220,0

1 129,0

250,0

Įrengti Kurortinės teritorijos
reikalavimus atitinkančią
Kulautuvos vietovę (Kurortinės
vietovės įrengimas Kulautuvoje)
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A. 10.5.1.

A.10.5.2.

A.10.5.3.

A.10.5.4.

A.10.5.5.

A.10.5.6.

Kempingo įrengimas

Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas

Vasaros estrados
rekonstrukcija, modernizavimas ir
pritaikymas kultūrinių, sporto ir
turizmo
renginių organizavimui.

Miško, esančio
Kulautuvos miestelio centre,
sutvarkymas ir
pritaikymas aktyvaus poilsio
ir sveikatinimo reikmėms
Paplūdimio prie karjero Nemuno
slėnyje įrengimas

Mobilios prieplaukos įrengimas

Ekonomikos
skyrius, Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Kulautuvos
seniūnija
Ekonomikos
skyrius, Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Seniūnijos,
Urbanistikos
skyrius, Kelių ir
transporto skyrius,
Kulautuvos
seniūnija
Ekonomikos
skyrius,
Kulautuvos
seniūnija, Statybos
ir komunalinio
ūkio skyrius,
Urbanistikos
skyrius
Ekonomikos
skyrius,
Kulautuvos
seniūnija
Ekonomikos
skyrius,
Kulautuvos
seniūnija, Statybos
ir komunalinio
ūkio skyrius
Ekonomikos
skyrius,
Kulautuvos
seniūnija, Statybos
ir komunalinio
ūkio skyrius
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2011–2013

2010-2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama, privačios lėšos
Savivaldybės
ES fondai

2 700,0

biudžetas,

200,0

2008–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, privačios lėšos
567,0

2008–2009

2008–2013

2008-2009

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, privačios lėšos

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

438,.3

2 500,0

1 203,7
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Kulautuvos
miestelio
gyvenamosios infrastruktūros ir
aplinkos gerinimas pritaikant, bei
atnaujinant gamtos, bei kultūros
paveldo
objektus
viešam
naudojimui

A.10.5.7.

A.11.

Uždavinys

A.11.1.

Atlikti susisiekimo
infrastruktūros apskaitą

A. 11.1.1.

A. 11.2.1.

Priemonė

Atsakingi

Vietinių kelių ir gatvių
inventorizacija

Kelių ir transporto
skyrius

2010–2013

Kelių remontas, rekonstrukcija

Kelių ir transporto
skyrius

2010–2013

Kelių ir transporto
skyrius
Kelių ir transporto
skyrius
Kelių ir transporto
skyrius
Kelių ir transporto
skyrius
Kelių ir transporto
skyrius,
Ekonomikos
skyrius

2010–2013

Kelių priežiūra

A.11.2.3.

Pėsčiųjų, dviračių takų remontas,
rekonstrukcija
Pėsčiųjų, dviračių takų priežiūra

A.11.2.5.
A.11.2.6.

A. 11.2.7.

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, privačios lėšos

4 086,0

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos,
Savivaldybės biudžetas

Planuojamos
lėšos, tūkst. Lt

500,0

Prižiūrėti ir tiesti kelius, pėsčiųjų
ir dviračių takus

A. 11.2.2.

A.11.2.4.

2008–2013

Tikslas - Plėtoti bei tobulinti susisiekimo infrastruktūrą, pagerinti keleivių aptarnavimo sąlygas

Nr.

A.11.2.

Ekonomikos
skyrius,
Kulautuvos
seniūnija

Eismo
saugumo
priemonių
įdiegimas
Gatvės rekonstrukcija Kauno
rajono savivaldybėje, Ringaudų
seniūnijoje, Ringaudų kaime,
Beržų gatvėje
Gatvės važiuojamosios dalies
rekonstrukcija, apšvietimo bei
šaligatvių ir lietaus nuotekų tinklų
įrengimas
Kauno
rajono
savivaldybėje,
Garliavos
seniūnijoje, Vasario 16-osios

Kelių ir transporto
skyrius,
Ekonomikos
skyrius
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2010–2013
2010–2013
2010–2013
2009–2010

2009–2010

Savivaldybės biudžetas,
Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos
Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos
Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos
Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos
Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos
Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos, ES
fondai,
Savivaldybės
biudžetas
Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos, ES
fondai,
Savivaldybės
biudžetas

16 000,0
4 000,0
1 200,0
200,0
1 000,0

600,0

1 400,0
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gatvėje
A.11.2.8.

A.11.2.9.

A.11.2.10.

A.11.2.11.

A.11.3.

Kelių ir transporto
skyrius,
Ekonomikos
skyrius

2011–2012

Kelių ir transporto
skyrius,
Ekonomikos
skyrius

2011–2012

Kelių ir transporto
skyrius,
Ekonomikos
skyrius

2009–2010

Kelių ir transporto
skyrius,
Ekonomikos
skyrius

2011–2012

Įrengti lietaus kanalizacijos tinklus

Kelių ir transporto
skyrius

2010–2013

Kelių ir transporto
skyrius

2010–2013

Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos, ES
fondai,
Savivaldybės
biudžetas

6 883,0

Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos, ES
fondai,
Savivaldybės
biudžetas

5 360,0

Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos, ES
fondai,
Savivaldybės
biudžetas

650,0

Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos, ES
fondai,
Savivaldybės
biudžetas
4 500,0

Keliuose ir dviračių takuose
įrengti lietaus kanalizaciją

A.11.3.1.
A.11.3.2.
A.11.4.

Gatvių
važiuojamųjų
dalių
rekonstrukcija, apšvietimo bei
šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų
ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas
Kauno
rajono
savivaldybėje,
Raudondvario
seniūnijoje,
Raudondvario
kaime,
Pilies,
Didžiojoje ir Didvyrių gatvėse
Gatvės važiuojamosios dalies
rekonstrukcija, apšvietimo bei
šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų
ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas
Kauno
rajono
savivaldybėje,
Neveronių seniūnijoje, Neveronių
kaime, Krašto gatvėje
Rekonstrukcija kelio ruožo nuo
automagistralės A1 (Vilnius–
Kaunas–Klaipėda) iki Naujųjų
Muniškių Kauno rajono
savivaldybėje, Užliedžių
seniūnijoje, naujųjų Muniškių
kaime
Gatvių važiuojamųjų dalių
rekonstrukcija, apšvietimo ir
šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų
bei lietaus nuotekų tinklų
įrengimas Kauno rajono
savivaldybėje, Domeikavos
seniūnijoje, Domeikavos kaime,
Saulėtekio, Parko, Pakalnės, Rožių
gatvėse

Pralaidų
priežiūra
Pastatyti,

įrengti,

įrengimas,

remontas,

Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos, ES
fondai
Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos, ES
fondai

2 000,0
400,0

keleivių
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laukimo paviljonus
A.11.4.1.

Paviljonų projektavimas

A.11.4.2.

Paviljonų pastatymas

A.11.5.

Raudondvario aplinkkelio statyba

A.11.5.2.

Karmėlavos aplinkkelio statyba

A.11.5.3.

A.11.6.1.

A.11.6.2.

A.11.6.3.

2010–2013

Kelių ir transporto
skyrius,
Ekonomikos
skyrius,
Urbanistikos
skyrius
Kelių ir transporto
skyrius,
Ekonomikos
skyrius,
Urbanistikos
skyrius
Kelių ir transporto
skyrius,
Ekonomikos
skyrius,
Urbanistikos
skyrius

2010–2013

2010–2013

Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos
Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos

100,0
400,0

Vystyti turimą Kauno regiono
transporto
infrastruktūros
potencialą

A.11.5.1.

A.11.6.

Kelių ir transporto
skyrius
Kelių ir transporto
skyrius

Europinio standarto geležinkelio
vėžės statyba

Valstybės biudžetas, ES
fondai
200 000,0

2010–2013

Valstybės biudžetas, ES
fondai
200 000,0

2010–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kitos lėšos

Bus tikslinama

Sudaryti galimybes tolygesniam
įvairaus
rango
centrų
pasiskirstymui
ir
teritorijos
naudojimui visoje apskrityje
Vystyti keleivinį ir krovininį
vandens transportą
Kauno tarptautinio oro uosto
plėtra ir panaudojimas Kauno
rajono plėtrai

Vystyti geležinkelių transportą

Kelių ir transporto
skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Kelių ir transporto
skyrius,
Ekonomikos
skyrius,
urbanistikos
skyrius
Kelių ir transporto
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2010–2013

Savivaldybės biudžetas
150,0

2010–2013

2010–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kitos lėšos

Savivaldybės

biudžetas,

2 000,0

Bus tikslinama
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ieškant vietų naujoms ir tobulinant
esamas trasas

A.11.6.4.

Logistikos centrų plėtra ir
multimodalinio transporto
vystymas

skyrius,
Ekonomikos
skyrius,
urbanistikos
skyrius
Kelių ir transporto
skyrius,
Ekonomikos
skyrius,
Urbanistikos
skyrius

Valstybės biudžetas, ES
fondai, kitos lėšos

2010–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kitos lėšos

Bus tikslinama

A.12. Tikslas - Pagerinti keleivių aptarnavimą
Nr.

Uždavinys

A.12.1.

Vežti keleivius vietinio
Priemiestinio reguliaraus
susisiekimo maršrutais

A.12.1.1.

A.12.2.

A.12.3.1.

A.13.

Atsakingi

Transporto lengvatų ir nuostolių
kompensavimas
už
keleivių
pavėžėjimą
visuomeniniu
transportu

Kelių ir transporto
skyrius

2010–2013

Transporto
paslaugų
optimizavimas diegiant stebėsenos
programą

Kelių ir transporto
skyrius

2010–2013

Saugaus keleivių pavėžėjimo bei
kultūringo aptarnavimo
informacijos sklaida

Kelių ir transporto
skyrius

2010–2013

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.. Lt

Savivaldybės biudžetas
16 000,0

Optimizuoti kelių ir transporto
tinklą,
užtikrinti
keleivių
interesus

A.12.2.1.
A.12.3.

Priemonė

Savivaldybės biudžetas
400,0

Kelti keleivių aptarnavimo
kultūrą
Savivaldybės biudžetas
40,0

Tikslas - Pagerinti Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo sąlygas
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Nr.

Uždavinys

A.13.1.

Atlikti Savivaldybės
administracinio
pastato
energetinę rekonstrukciją

A.13.1.1.
A.13.1.2.
A.13.1.3.
A.13.2.

Priemonė

Atsakingi

Savivaldybės
administracinio
pastato langų pakeitimas
Savivaldybės administracinio
pastato sienų apšiltinimas
Savivaldybės
administracinio
pastato
stogo renovacija jį
apšildant

Bendrasis skyrius

2008

Savivaldybės biudžetas

Bendrasis skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas

Bendrasis skyrius

2008

Savivaldybės biudžetas

Bendrasis skyrius

A.13.3.1

Tarybos posėdžių salės patalpų
remontas

A.13.3.2.

Tarybos posėdžių
keitimas

A.13.3.3.

Tarybos posėdžių įgarsinimo,
balsavimo, protokolavimo ir
transliavimo
sistemos
modernizavimas

Teisės skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Teisės skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Teisės skyrius,
Ekonomikos
skyrius

A.13.4.1.
A.13.4.2.

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.. Lt

579,0
Bus tikslinama
16,8

Papildomo
penkto
aukšto
pastatymas virš Savivaldybės
administracinio pastato

A.13.4.

Galimi
šaltiniai

Išplėsti
Savivaldybės
administracinio pastato patalpų
plotus

A.13.2.1.
A.13.3.

Įgyvendinimo
laikotarpis

2010–2013

Savivaldybės biudžetas,
ES fondai, kitos lėšos

Bus tikslinama

Atlikti Savivaldybės
administracinio pastato Tarybos
posėdžių salės renovaciją

salės

baldų

2010

Savivaldybės biudžetas,
ES fondai

2010

Savivaldybės biudžetas,
ES fondai

2010

Savivaldybės biudžetas,
ES fondai

680,0

Atlikti Savivaldybės
administracinio pastato kabinetų,
salių, koridorių ir kitų patalpų
renovaciją
Administracinio pastato kabinetų,
salių, koridorių ir kitų dar
nerenovuotų patalpų remontas
Naujų baldų įsigijimas

Bendrasis skyrius
Bendrasis skyrius
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2007–2013
2007–2013

Savivaldybės
ES fondai

biudžetas,

Savivaldybės

biudžetas,

1 500,0
500,0
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ES fondai
A.13.5.

Telekomunikacinės įrangos
tinklo modernizavimas

ir

A.13.5.1.

Telekomunikacinė ir programinės
įrangos modernizavimas
Naujų telekomunikacinių tinklų
paklojimas

A.13.5.2.

B.
B.1.

B.1.1.

Gerinti specialiųjų
tenkinimo kokybę

2011–2013

10,0
70,0

Priemonė

Atsakingi

Specialiųjų poreikių tenkinimo
proceso ir rezultatų stebėjimas
Būsto ir aplinkos pritaikymo
neįgaliesiems programos
įgyvendinimas

Socialinės paramos
skyrius
Socialinės paramos
skyrius
SBĮ Kauno rajono
socialinių paslaugų
centras

Dalyvavimas mokymo kursuose,
seminaruose
Socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų
savišvieta ir dalijimasis teigiama
patirtimi

Socialinės paramos
skyrius
Socialinės paramos
skyrius

2007–2013

Tikslios ir savalaikės informacijos
prieinamumo užtikrinimas
Informacinių technologijų
plėtojimas organizuojant socialinės
paramos ir socialinių paslaugų

Socialinės paramos
skyrius
Socialinės paramos
skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas

2007–2013

Valstybės biudžetas
Savivaldybės biudžetas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.. Lt

poreikių

B.1.1.1.
B.1.1.2.

2007–2013
2007–2011

Savivaldybės biudžetas

114,2

Savivaldybės biudžetas
Valstybės biudžetas
794,0

Skatinti socialinės paramos ir
socialinių paslaugų specialistų,
socialinių
darbuotojų
ir
socialinių darbuotojų padėjėjų
mokymą ir kvalifikacijos kėlimą

B.1.2.1.
B.1.2.2.

B.1.3.2.

Bendrasis skyrius

Savivaldybės biudžetas,
ES fondai
Savivaldybės biudžetas,
ES fondai

Tikslas - Didinti specialiųjų poreikių tenkinimo, socialinės paramos ir socialinių paslaugų priemonių efektyvumą
Uždavinys

B.1.3.
B.1.3.1.

2008–2013

Prioritetas – Valdymo tobulinimas

Nr.

B.1.2.

Bendrasis skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas

5,0

–
–

Gerinti klientų aptarnavimą
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7,2
55,0
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teikimą
B.1.4.

Plėsti socialinių paslaugų tinklą,
gerinti
teikiamų
socialinių
paslaugų kokybę ir didinti
socialinių
paslaugų
prieinamumą

B.1.4.1.

Socialinių
paslaugų
teikimo
proceso stebėjimas ir rezultatų
vertinimas
Savarankiško gyvenimo įgūdžių
vystymo ir palaikymo
organizavimas

B.1.4.2.

B.1.4.3.

Bendrųjų socialinių paslaugų ir
socialinės priežiūros paslaugų
tinklo seniūnijose plėtra

B.1.4.4.

Dienos socialinės globos asmens
namuose paslaugų teikimas

B.1.4.5.

Socialinės globos organizavimo
tobulinimas ir socialinės globos
paslaugų plėtojimas
Daugiavaikių šeimų rėmimo formų
įvairovės didinimas
Fondo, remiančio NVO socialinių
paslaugų programas ir projektus,
įkūrimas ir veiklos tęstinumo
užtikrinimas

B.1.4.6.
B.1.4.7.

B.1.5.
B.1.5.1.

Gerinti teikiamos
paramos kokybę

Socialinės paramos
skyrius

2007–2013

Socialinės paramos
skyrius
SBĮ Kauno rajono
socialinių paslaugų
centras
Socialinės paramos
skyrius
SBĮ Kauno rajono
socialinių paslaugų
centras
Socialinės paramos
skyrius
SBĮ Kauno rajono
socialinių paslaugų
centras
Socialinės paramos
skyrius

2007–2013

Socialinės paramos
skyrius
Socialinės paramos
skyrius

Savivaldybės biudžetas
6,0
Valstybės biudžetas
3,8

2007–2013

Savivaldybės biudžetas
2,5

2009–2013

Valstybės biudžetas
5,5

2007–2013

Valstybės biudžetas
Savivaldybės biudžetas

2007–2013

Savivaldybės biudžetas

2008–2013

Savivaldybės biudžetas

5,5
40,0
40,0

socialinės
Socialinės paramos teikimo proceso
stebėjimas ir rezultatų
vertinimas

Socialinės paramos
skyrius
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2007–2013

Savivaldybės biudžetas
6,0
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B.2.

Tikslas - Tobulinti Civilinės saugos valdymą

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

B.2.1.

Pasirengti ekstremalių situacijų
valdymui

B.2.1.1.

Vadovų mokymas priešgaisrinės
apsaugos
ir
gelbėjimo
departamento
Ugniagesių
gelbėjimo mokyklos Civilinės
saugos mokymo centre

Civilinės ir darbų
saugos vyr.
specialistas

2007–2013

Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentas
prie
Vidaus
reikalų
ministerijos

B.2.1.2.

Apmokyti spec. tarnybų
darbuotojus Civilinės saugos
mokymo kursuose

Civilinės ir darbų
saugos vyr.
specialistas

2007–2013

Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentas
prie Vidaus reikalų
ministerijos

B.2.1.3.

Bendrojo lavinimo mokyklų
moksleivių, dirbančiųjų ir
nedirbančiųjų gyventojų mokymas

Civilinės ir darbų
saugos vyr.
specialistas

2007–2013

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
punktų statyba ir modernizavimas
Kauno rajone

Seniūnijos,
Administracija

2010–2013

B.2.2.

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst. Lt
Pagal
Priešgaisrinės
apsaugos
ir
gelbėjimo
departamento
prie
Vidaus
reikalų
ministerijos
paskyrimą.
Pagal
Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
paskyrimą.

–

–

Savivaldybės biudžetas
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama

900,0

Plėtoti civilinės saugos techninę,
materialinę bazę

B.2.2.1.

B.3.

Įgyvendinimo
laikotarpis

Tikslas - Pagerinti teikiamų sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę

Nr.

Uždavinys

B.3.1.

Priartinti

Priemonė
šeimos

Atsakingi

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

gydytojo
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instituciją prie gyventojų
B.3.1.1.
B.3.1.2.
B.3.1.3

B.3.2.

B.3.3.2.

B.3.4.1.

2010–2013

Privačių šeimos gydytojų
praktikos kabinetų steigimo
skatinimas
Elektroninių sveikatos paslaugų
plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Savivaldybės
gydytojas

2010–2013

Savivaldybės
gydytojas,
Ekonomikos
skyrius

2010–2013

Privačios valstybinės partnerystės
projekto koncesijos pagrindais ar
kitomis priemonėmis, išnaudojant
teisines galimybes, įgyvendinimas
Vilkijos PSPC

Savivaldybės
gydytojas

2007–2013

Psichikos sveikatos priežiūros
paslaugų plėtros programos,
integruojant sveikatos priežiūros ir
socialinės tarnybos paslaugas
geriau tenkinančias gyventojų
poreikius, parengimas
Psichikos dienos centro įkūrimas
Garliavoje

Savivaldybės
gydytojas

Savivaldybės
gydytojas, UAB
„Medgintras“

2009–2012

Vaikų su negalia sveikatos
monitoringas

Savivaldybės
gydytojas

2007–2011

ES fondai, Savivaldybės
biudžetas, privataus
kapitalo lėšos
ES fondai, Savivaldybės
biudžetas, privataus
kapitalo lėšos
SAM,
ES
fondai,
Savivaldybės biudžetas

Bus tikslinama
Bus tikslinama

716,2

ES fondai, Savivaldybės
biudžetas,
privataus
kapitalo lėšos

Bus tikslinama

Pagerinti psichikos sveikatos
priežiūros paslaugų kokybę

B.3.3.1.

B.3.4.

Savivaldybės
gydytojas

Padidinti privačių paslaugų dalį
pirminėje sveikatos priežiūroje
Kauno
rajone,
panaudojant
privataus kapitalo ir valstybinių
struktūrų
bendradarbiavimo
formas (koncesiją ar kt.)

B.3.2.1.

B.3.3.

Medicinos punktų
reorganizavimas

2007–2013

ES fondai, Savivaldybės
biudžetas,
privataus
kapitalo lėšos

ES fondai, Savivaldybės
biudžetas,
privataus
kapitalo lėšos

Bus tikslinama

1 080,3

Užtikrinti vaikams, turintiems
negalią, kokybiškų sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą
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Sveikatos
ministerija

apsaugos

Bus tikslinama
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B.4.

Tikslas - Skatinti bendradarbiavimą tarp sektorių bei aktyvinti bendruomenę, sprendžiant sveikatos problemas

Nr.

Uždavinys

B.4.1.

Sudaryti sąlygas bendruomenės
ir visuomeninių organizacijų,
vykdančių sveikatinimo veiklą,
darbui

B.4.1.1.

B.5.

Uždavinys

B.5.2.
B.5.2.1.

Gerinti klientų aptarnavimą

Uždavinys

B.6.1.

Optimizuoti kultūros, švietimo ir
sporto įstaigų tinklą

B.6.1.2.

Bendruomenių ir nevyriausybinių
organizacijų sveikatinimo projektų,
finansuojant juos iš savivaldybės
lėšų, palaikymas

Savivaldybės
gydytojas

Įgyvendinimo
laikotarpis

2007–2013

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

SAARS ir PSDF lėšos
Bus tikslinama

Priemonė

Atsakingi

Tikslios ir savalaikės informacijos
prieinamumo užtikrinimas,
Metrikacijos paslaugų
informacinės sistemos sukūrimas

Civilinės
metrikacijos
skyrius

Įgyvendinimo
laikotarpis
2010– 2013

Galimi
šaltiniai
Savivaldybės
Valstybės
gyventojų
tarnyba

finansavimo
biudžetas,
biudžetas,
registro

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

Bus tikslinama

Tikslas - Sukurti optimalų, darnų, efektyvų švietimo, kultūros ir sporto įstaigų tinklą

Nr.

B.6.1.1.

Atsakingi

Tikslas - Gerinti civilinės metrikacijos skyriaus darbą

Nr.

B.6.

Priemonė

Priemonė

Atsakingi

Parengta ir įgyvendinama rajono
kultūros, ir sporto įstaigų tinklo
optimizavimo programa, numatant
naujas paslaugas ir sistemų jungtis
Patikslinta ir įgyvendinta mokyklų
tinklo optimizavimo programa,

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

300,0

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

500,0

Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategija 2007–2013

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt
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numatant naujas
sistemų jungtis
B.6.2.

B.6.2.2.
B.6.2.3.
B.6.2.4.

B.6.3.2.
B.6.3.3.
B.6.3.4.

B.6.4.1.
B.6.4.2.

Parengtos rajono kultūros,
švietimo ir sporto įstaigų
strateginio planavimo ir planų
įgyvendinimo kryptys
Organizuojamos strateginio
planavimo konsultacijos
Parengti kultūros švietimo ir
sporto įstaigų strateginiai planai
Vykdoma strateginių planų
įgyvendinimo stebėsena

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2010

Savivaldybės biudžetas

–

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

30,0

Atlikta informacinės sistemos
poreikio analizė
Sukurta vieningą rajono kultūros,
švietimo ir sporto įstaigų duomenų
bazė
Parengta informacinė kultūros
paveldo duomenų bazė
Parengta rajono kultūros, švietimo
ir sporto įstaigų informacinės
sistemos sklaidos programa

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2008

Savivaldybės biudžetas

–

2008

Savivaldybės biudžetas

–

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2010–2011

Savivaldybės biudžetas

100,0

2009

Savivaldybės biudžetas

–

Įvertinta ir patobulinta
moksleivių vežiojimo į rajono
mokyklas tvarka
Įgyvendinama mokyklų
aprūpinimo “mokykliniais
autobusais” programa

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2010–2013

Savivaldybės biudžetas

8 000,0

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

2 000,0

2011

–

2011–2013

–

Bus tikslinama
Bus tikslinama

Plėtoti
rajono
informacinę
sistemą,
reikalingą
visiems
valdymo lygiams ir socialiniams
partneriams

B.6.3.1.

B.6.4.

ir

Tobulinti
visose
kultūros,
švietimo ir sporto įstaigose
vieningą strateginį planavimą

B.6.2.1.

B.6.3.

paslaugas

Tobulinti
sistemą

mokinių

vežiojimo

Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategija 2007–2013

44

B.7.

Tikslas - Siekti kultūros, švietimo ir sporto paslaugų kokybės užtikrinimo

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

B.7.1.

Išplėtoti personalo kompetencijų
tobulinimo paslaugas, siekiant
parengti dirbti žinių visuomenėje

B.7.1.1.

Atlikta personalo kompetencijų
tobulinimo poreikių analizė

B.7.1.2.

Parengta personalo kompetencijų
ugdymo programa

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Švietimo centras
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Švietimo centras

B.7.2.

Atliktas
teikiamų
paslaugų
efektyvumo ir veiksmingumo
tyrimas,
pasinaudojant
tarptautinių, respublikinių tyrimų
duomenimis
Atlikta rajono situacijos švietimo
reformos strateginių nuostatų ir
kitų savivaldybių kontekste analizė
Atlikta kultūros centrų veiklos
pokyčių analizė

B.7.2.2.
B.7.2.3.

B.7.3.1.

B.7.3.2.

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt.

2009

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas

–

2009

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas

–

Vertinti kultūros, švietimo ir
sporto įstaigų teikiamų paslaugų
efektyvumą ir veiksmingumą

B.7.2.1.

B.7.3.

Įgyvendinimo
laikotarpis

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

30,0

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

50,0

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2010

Savivaldybės biudžetas

–

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Švietimo centras

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

–

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Švietimo centras

2011–2013

Savivaldybės biudžetas,
ES fondai

300,0

Plėtoti teisinių, psichologinių,
specialiųjų
ir
socialinių
pedagoginių paslaugų teikimą
rajono kultūros, švietimo ir
sporto įstaigų bendruomenėms
Atlikta teisinių, psichologinių,
specialiųjų ir socialinių
pedagoginių paslaugų plėtros
analizė
Parengtos programos, skirtos
teisinių, psichologinių,
pedagoginių paslaugų plėtrai
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B.8.

Tikslas - Vaiko teisių apsaugos, teisių ir teisėtų interesų gynimo tobulinimas

Nr.

Uždavinys

B.8.1.

Psichologinių paslaugų šeimai ir
vaikams tobulinimas

B.8.1.1.

B.9.

Priemonė

Atsakingi

Užtikrinti tinkamą psichologinės
pagalbos teikimą

Vaiko teisių
apsaugos skyrius

Įgyvendinimo
laikotarpis
2011

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Valstybės biudžetas

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt
10,0

Tikslas - Optimizuoti savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklą

Nr.

Uždavinys

B.9.2.

Sudaryti prielaidas jaunimo
organizacijų iniciatyvoms

B.9.2.1.

Priemonė

Atsakingi

Jaunimo veiklos ir užimtumo
programos parengimas

Jaunimo reikalų
vyr. specialistas

Įgyvendinimo
laikotarpis
2011–2013

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Savivaldybės biudžetas

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt
50,0

B.10. Tikslas - Didinti „jaunimo darbuotojų“ kompetenciją
Nr.

Uždavinys

B.10.1.

Rūpintis
jaunimo
lyderių
rengimu ir „jaunimo darbuotojų“
kvalifikacijos kėlimu

Priemonė

Atsakingi
Jaunimo reikalų
vyr. specialistas

Įgyvendinimo
laikotarpis
2007–2013

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

B.11. Tikslas - Optimizuoti Ekonomikos skyriaus veiklą
Nr.

Uždavinys

B.11.1.

Užtikrinti efektyvų investicijų
valdymą

B.11.1.1.

Priemonė

Atsakingi

Investicijų valdymo sistemos
sukūrimas

Ekonomikos
skyrius,
Biudžeto ir finansų
skyrius

Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategija 2007–2013

2010-2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

150,0
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B.11.2.

Užtikrinti
valdymą

efektyvų

turto

B.11.2.1.

Turto valdymo sistemos sukūrimas

B.11.2.2.

Savivaldybės turto
inventorizavimas, įteisinimas

Ekonomikos
skyrius, Biudžeto
ir finansų skyrius,
Buhalterinės
apskaitos skyrius
Ekonomikos
skyrius

B.11.2.3.

Kauno rajono savivaldybės
socialinio būsto plėtros studija

Ekonomikos
skyrius

2009–2011

B.11.3.2.

Ekonomikos skyriaus techninės
bazės atnaujinimas

Ekonomikos
skyrius

2007–2009

B.11.3.3.

Ekonomikos skyriaus fizinės darbo
aplinkos gerinimas

Ekonomikos
skyrius

2008–2009

Bendrų ekonomikos skyriaus
iniciatyvų su kitomis institucijomis
palaikymas

Ekonomikos
skyrius

2007–2013

B.11.3.

B.11.4.

2007–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

150,0

2007–2013

Savivaldybės biudžetas,
Savivaldybės
privatizavimo fondas
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

2 100,0

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio
valstybių parama
Savivaldybės biudžetas

60,0

121,0

Pagerinti ekonomikos skyriaus
darbo aplinkos kokybę

100,0

Suaktyvinti ekonomikos skyriaus
bendradarbiavimą su išorinėmis
organizacijomis

B.11.4.1.

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio
valstybių parama

10,0

B.12. Tikslas - Kurti verslo plėtrai palankią aplinką, skatinti investicijas
Nr.

Uždavinys

B.12.1.

Suformuoti
vieningą
paramos sistemą

Atsakingi

Verslo paramos sistemos kūrimas

Ekonomikos
skyrius

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

verslo

B.12.1.1.
B.12.2.

Priemonė

2008–2013

Savivaldybės biudžetas,
SVV fondo lėšos

1 000,0

Sukurti palankias sąlygas vietos
ir užsienio investicijoms

Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategija 2007–2013
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B.12.2.1.
B.12.2.2.

B.12.2.3.

B.12.3.

2008

Ekonomikos
skyrius, Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Kelių ir
transporto skyrius

2009–2013

Valstybės biudžetas, ES
fondai, privačios lėšos

23 300,0

Kauno raj. Savivaldybės ir SVV
įmonių atstovų susitikimų
organizavimas

Ekonomikos
skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas,
SVV
fondo
lėšos,
privačios lėšos

100,0

2007–2013

Savivaldybės biudžetas,
privačios lėšos
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio
valstybių parama, kitos

1,0
100,0

Tikslas - Reformuoti Bendrojo skyriaus veiklą

Nr.

Uždavinys

B.13.2.

Įdiegti „vieno langelio“ principą
kanceliarijos
(dokumentų)
skyriuje

B.13.2.1.

B.14.

Ekonomikos
skyrius
Ekonomikos
skyrius, Kauno raj.
TIC

Taikyti naujas bendradarbiavimo
formas su SVV įmonėmis

B.12.3.1.

B.13.

Kauno rajono verslo ir technikos
inkubatoriaus įkūrimas
Rajono pramonės ir verslo misijų,
parodų
šalyje
ir
užsienyje
organizavimas, prekių ir paslaugų
įvaizdžio nacionalinėse parodose,
verslo misijose formavimas
Inžinerinės infrastruktūros
įrengimas Kauno LEZ

Priemonė

Atsakingi

Patalpų
pritaikymas
„Vieno
langelio“ principo įgyvendinimui

Personalo skyrius,
Bendras skyrius

Įgyvendinimo
laikotarpis

2010–2013

Galimi
šaltiniai

finansavimo

ES fondai, Savivaldybės
biudžetas

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

Bus tikslinama

Tikslas - Subalansuoti Kauno rajono urbanistinę veiklą

Nr.

Uždavinys

B.14.1.

Planuoti Kauno rajono

Priemonė

Atsakingi
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laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt
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Urbanistinę veiklą
B.14.1.1.

B.14.1.2.

B.14.1.3.
B.14.1.4.
B.14.1.5.
B.14.1.6.
B.14.1.7.
B.14.1.8.
B.14.1.9.
B.14.1.10.
B.14.1.11.

B.14.1.15.

Kauno r. sav. teritorijos Civilinės
saugos sprendimų dokumentas –
specialusis planas

Urbanistikos
skyrius,
Ekonomikos
skyrius

2009–2010

Kauno
r.
sav.
teritorijos
infrastruktūros
objektų,
bei
teritorijų ir potencialių taršos
šaltinių
sklaidos
schemos
papildymas
Garliavos miesto teritorijos
bendrasis planas

Urbanistikos
skyrius

2011–2013

Raudondvario seniūnijos
teritorijos bendrasis planas

Urbanistikos
skyrius

2011–2013

Domeikavos seniūnijos teritorijos
bendrasis planas

Urbanistikos
skyrius

2011–2013

Karmėlavos ir Neveronių
seniūnijų teritorijos bendrasis
planas
Vilkijos miesto teritorijos
bendrasis planas

Urbanistikos
skyrius

2011–2013

Urbanistikos
skyrius

2011–2013

Ringaudų seniūnijos teritorijos
bendrasis planas

Urbanistikos
skyrius

2011–2013

Babtų seniūnijos teritorijos
bendrasis planas

Urbanistikos
skyrius

2011–2013

Ežerėlio miesto ir Zapyškio
seniūnijos teritorijų bendrieji
planai
Dviračių trasų per Akademijos,
Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas
specialusis planas

Urbanistikos
skyrius

2011–2013

Urbanistikos
skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Urbanistikos

2010–2012

Kauno rajono savivaldybės
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Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai
73,90

2010–2012

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai
Savivaldybės biudžetas,

Bus tikslinama
Bus tikslinama
Bus tikslinama
Bus tikslinama
Bus tikslinama
Bus tikslinama
Bus tikslinama
Bus tikslinama
82,3

900,0
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B.14.2.

Valstybės biudžetas, ES
fondai

Duomenų bazės, aptarnavimo
sistemos diegimas ir informacijos
talpinimas internetinėje duomenų
bazėje

Urbanistikos
skyrius

2010–2013
(terminas tęstinis)

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

1 000,0

Diegti klientų informavimo
sistemą

Urbanistikos
skyrius

2007–2009

–

Informacinio langelio įsteigimas

Urbanistikos
skyrius

2007–2009

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai
Savivaldybės biudžetas

Informacijos sklaida

B.14.3..2.

B.15.

skyrius

Valdyti
Kauno
rajono
Urbanistinės veiklos procesus

B.14.2.1.

B.14.3.
B.14.3.1.

teritorijos bendrojo plano
pakeitimas

–

Tikslas - Plėtoti Kauno rajono visuomenės informavimo sistemą

Nr.

Uždavinys

B.15.1.

Informuoti visuomenę apie
Savivaldybės įgyvendinamas
prioritetines sritis

B.15.1.1.

Priemonė

Atsakingi

Informacijos apie Kauno rajoną ir
Savivaldybės veiklą sklaida

Ryšių su
visuomene
specialistai

Įgyvendinimo
laikotarpis

2010–2013

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

Savivaldybės biudžetas
Bus tikslinama

B.16. Tikslas - Aprūpinti savivaldybės administraciją pažangiomis informacinėmis technologijomis (IT)
Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategija 2007–2013

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst. Lt
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B.16.1.

Tobulinti informacines sistemas
Savivaldybėje

B.16.1.1.

Duomenų valdymo ir
vartotojų (kompiuterių naudotojų)
registravimo sistemos sukūrimas
Savivaldybės dokumentų valdymo
sistemos „Kontora“ atnaujinimas
Vidinės informacinės sistemos
sukūrimas Windows Server 2003
bazėje
Vieningos finansų valdymo,
apskaitos ir atskaitomybės
viešėjam sektoriui sistemos,
atitinkančios Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos patvirtintą
VSAFAS koncepsiją, sukūrimas ir
įdiegimas
Elektroninės demokratijos
plėtra Kauno rajono
savivaldybėje
Elektroninių paslaugų
diegimas (E-valdžia) Kauno
rajono savivaldybėje

B. 16.1.2.
B.16.1..3.
B.16.1.4.

B.16.1.5.
B.16.1.6.

B.17.

2007

Savivaldybės biudžetas

–

Bendrasis skyrius

2007–2013

Savivaldybės biudžetas

50,0

Bendrasis skyrius

2007

Savivaldybės biudžetas

–

Biudžeto ir finansų
skyrius,
Buhalterinės
apskaitos skyrius

2010–2011

Ekonomikos sk.,
Teisės skyrius
Bendrasis skyrius,
Ekonomikos
skyrius

Savivaldybės
ES fondai

biudžetas,

706,0

2010

Savivaldybės biudžetas,
ES fondai

497,0

2007–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

1465,0

Tikslas - Tobulinti žmoniškųjų išteklių valdymą

Nr.

Uždavinys

B.17.1.

Žmoniškųjų išteklių, pavaldžių
Savivaldybės Administracijai,
kompetencijos
ugdymas
ir
karjeros planavimas

B.17.1.1.

B.17.2.

Bendrasis skyrius

Pažangių
įdiegimas

valdymo

Priemonė

Atsakingi

Kauno rajono savivaldybės
administracijos dirbančiųjų
kompetencijos kėlimas
mokymuose ir seminaruose

Personalo skyrius

Įgyvendinimo
laikotarpis

2010–2013

Galimi
šaltiniai

Savivaldybės
ES fondai,
biudžetas

finansavimo

biudžetas,
Valstybės

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

850,0

metodų
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B.17.2.1.

Kauno rajono kompleksinės
plėtros dokumentų ir jų valdymo
įvertinimo studijos ir Savivaldybės
2010–2012 m. strateginio veiklos
plano parengimas
Kauno rajono savivaldybės
komunalinio ūkio paslaugų plėtros
studija

B.17.2.2.

B.17.2.3.

Paslaugų kokybės valdymo
sistemos sukūrimas ir įdiegimas
pagal Bendrojo vertinimo modelį

B.17.2.4.

Kauno rajono savivaldybės
komunalinio ūkio paslaugų
sistemos sutvarkymas
vadovaujantis Kauno rajono
savivaldybės komunalinio ūkio
paslaugų studija

Biudžeto ir finansų
skyrius,
Ekonomikos
skyrius

2009–2010

Savivaldybės
ES fondai

biudžetas,

242,4

Ekonomikos
skyrius, Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius
Personalo skyrius,
Ekonomikos
skyrius, Teisės
skyrius
Administracija

2009–2010

Savivaldybės
ES fondai

biudžetas,

105,44

2010–2013

Savivaldybės
ES fondai

biudžetas,

390,0

2010–2013

Savivaldybės biudžetas

500,0

B.18. Tikslas - Modernizuoti Tarpžinybinio archyvo darbą
Nr.

Uždavinys

B.18.1.

Pagerinti Tarpžinybinio
archyvo materialinę bazę

B.18.1.1.
B.18.1.2.
B.18.2.
B.18.2.1.
B.18.2.2.
B.18.2.3.

Išplėsti archyvo patalpas
aprūpinti archyvą įranga

Priemonė

Atsakingi

Dokumentų kaupimo ir naudojimo
priemonių pagerinimas
Archyvo apskaitos programos
atnaujinimas

Tarpžinybinis
archyvas
Tarpžinybinis
archyvas

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

5,0

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

15,0

Patalpų, skirtų archyvinių
dokumentų saugojimui, išplėtimas
Sandėliavimo įrangos įsigijimas

Tarpžinybinis
archyvas
Tarpžinybinis
archyvas
Tarpžinybinis
archyvas

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

210,0

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

30,0

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

1,0

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos , tūkst.Lt

ir

Dokumentų transportavimo
priemonių įsigijimas
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B.18.2.4.

C.
C.1.

Naujų darbo vietų archyve
sukūrimas

Tarpžinybinis
archyvas

2011–2013

Tikslas - Ugdyti tinkamą visuomenės supratimą apie socialines problemas ir pagalbos teikimą
Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

C.1.1.

Stiprinti nevyriausybinių
organizacijų ir vietos
bendruomenių iniciatyvą

C.1.1.1.

Bendradarbiavimas su NVO ir
vietos bendruomenėmis rengiant
socialines programas, projektus

Administracija

2007–2013

C.1.1.2.

Informacijos apie NVO ir vietos
bendruomenių veiklą kaupimas ir
skleidimas

Socialinės paramos
skyrius

2007–2013

Tinkamos socialinės informacijos
sklaidos organizavimas

Socialinės paramos
skyrius

2007–2013

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama
Savivaldybės biudžetas

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

824,0

2,5

Stiprinti bendruomenės
dalyvavimą sprendžiant
socialines problemas

C.1.2.1.

C.2.

9,0

Prioritetas – Bendruomenės ugdymas

Nr.

C.1.2.

Savivaldybės biudžetas

Savivaldybės biudžetas
Valstybės biudžetas

7,0

Tikslas - Vykdyti suaugusiųjų švietimą

Nr.

Uždavinys

C.2.1.

Vykdyti suaugusiųjų
Kauno rajono gyventojų švietimą
aplinkosaugos srityje

Priemonė

Atsakingi
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Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst. Lt
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Parengta ir įdiegta suaugusiųjų
Kauno rajono gyventojų
aplinkosauginio švietimo
programa
Bendruomenių rengiamų
bioįvairovės, aplinkosauginių
projektų, įgyvendinamų rajono
teritorijoje, rėmimas

C.2.1.1.

C.2.1.2.

C.3.

Uždavinys

C.3.1.

Vykdyti
Kauno
moksleivių
aplinkosaugos srityje

C.3.1.2.
C.3.1.3.

100,0

Savivaldybės
ekologo skyrius

2007–2013

SAARSP

50,0

Priemonė

Atsakingi

Gamtosaugos laikraščių ir žurnalų
prenumeratos rajono mokykloms
Programos “Žalioji vėliava”
finansavimas
Kasmet organizuojamas Kauno
rajono mokyklų aplinkosauginis
konkursas
“Moksleiviai–
bendruomenei”

Savivaldybės
ekologo skyrius
Savivaldybės
ekologo skyrius
Savivaldybės
ekologo skyrius

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst. Lt

2007–2013

SAARSP

45,0

2007–2013

SAARSP

35,0

2007–2013

SAARSP

45,0

Tikslas - Formuoti sveikos gyvensenos įpročius nuo ankstyvos vaikystės

Nr.

Uždavinys

C.4.1.

Kartu su universitetais plėsti
sveikatos stiprinimo darželių,
mokyklų tinklą

C.4.1.2.

SAARSP

rajono
švietimą

C.3.1.1.

C.4.1.1.

2007–2013

Tikslas - Vykdyti moksleivių švietimą

Nr.

C.4.

Savivaldybės
ekologo skyrius

Priemonė

Atsakingi

Visuomenės sveikatos programų
vaikams ir moksleiviams
vykdymas
Aktyvios gyvensenos ir
sveikatinimo priemonių plėtra

Savivaldybės
gydytojas

2007–2013

Savivaldybės
gydytojas,

2010–2013
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Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

PSDF ir SAARS lėšos
Bus tikslinama
PSDF ir SAARS lėšos,
Savivaldybės biudžetas

Bus tikslinama
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Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

C.5.

Tikslas - Mažinti tabako, alkoholio ir narkotikų naudojimą

Nr.

Uždavinys

C.5.1.

Šviesti moksleivius, siekiant
sumažinti tabako, alkoholio ir
narkotikų vartojimą

C.5.1.1.

C.6.

Uždavinys

C.6.1.

Pristatyti rajono gyventojams
priimtus šeimos įstatymus, jų
taikymą

C.6.1.1.

Tęstinių alkoholio ir narkotikų
vartojimo mažinimo sveikatos
programų vykdymas

Savivaldybės
gydytojas

Įgyvendinimo
laikotarpis

2007–2013

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

PSDF ir SAARS lėšos
Bus tikslinama

Priemonė

Atsakingi

Informacijos pateikimas

Civilinės
metrikacijos
skyrius

Įgyvendinimo
laikotarpis

2007–2013

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

4,0

Tikslas - Išplėtoti rajono gyventojams socialiai teisingas, užtikrinančias mokymosi visą gyvenimą sąlygas

Nr.

Uždavinys

C.7.1.

Išplėtoti
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio
ugdymo
paslaugas

C.7.1.1.

Atsakingi

Tikslas - Stiprinti ir šviesti šeimą

Nr.

C.7.

Priemonė

Priemonė

Atsakingi

Atlikta ikimokyklinio ir

Kultūros, švietimo
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Įgyvendinimo
laikotarpis

2011–2013

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Savivaldybės biudžetas,

Planuojamos
lėšos, tūkst. Lt

–
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priešmokyklinio ugdymo paslaugų
poreikių analizė ir galimybių
studija
Patobulinta ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo paslaugų
teikimo programa
Universalaus
daugiafunkcinio
centro įkūrimas
Kačerginės
miestelyje,
Kauno
rajono
savivaldybėje

C.7.1.2.
C.7.1.3.

C.7.2.

C.7.2.2.
C.7.2.3.

C.7.2.4.

C.7.3.2.
C.7.3.3.

C.7.4.1.

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011–2013

ŠMM, ES fondai,
Savivaldybės biudžetas

500,0

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Ekonomikos
skyrius, Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius

2011–2013

ES fondai, Savivaldybės
biudžetas,
Valstybės
biudžetas

Atlikta socialinę atskirtį patiriančių
vaikų pagalbos poreikių analizė ir
galimybių studija
Parengta socialinę atskirtį
patiriantiems ir socialinės rizikos
vaikams pagalbos programa
Sukurta socialinę atskirtį
patiriantiems ir socialinės rizikos
vaikams skirtos informacijos
sklaidos programa
Prevencinis darbas su rizikos
grupės šeimomis ir vaikais

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2008

Savivaldybės biudžetas

–

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2009

Savivaldybės biudžetas

–

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

60,0

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

15,0

Atlikta metodinės bazės analizė ir
galimybių studija
Parengta ugdymo įstaigų
aprūpinimo tinkama metodine baze
programa
Vykdoma mokinių mokymosi
krūvių stebėsena

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2009

Savivaldybės biudžetas

–

2009

Savivaldybės biudžetas

–

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

–

Atlikta rajono gyventojų poreikių,

Kultūros, švietimo

2008

Savivaldybės biudžetas

–

3 600,0

Sudaryti sąlygas pilnaverčiam
įvairių gebėjimų vaikų ugdymui

C.7.3.1.

C.7.4.

ES fondai

Išplėtoti
pagalbos
socialinę
atskirtį patiriantiems ir socialinės
rizikos vaikams paslaugas

C.7.2.1.

C.7.3.

ir sporto skyrius

Sukurti
įvairių
poreikių
asmenims pritaikytas mokymo
aplinkas ir formų įvairovę
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aplinkos analizė ir galimybių
studija
Parengta rajono įvairių poreikių
gyventojų mokymo (-si) ir
mokymo (-si) aplinkų pritaikymo
programa
Parengta rajono gyventojų ugdymo
(-si) formų sklaidos strategija
Vykdyti Kauno rajono moksleivių
švietimą aplinkosaugos srityje

C.7.4.2.

C.7.4.3.
C.7.4.4.
C.7.5.

C.7.5.2.
C.7.5.3.

C.7.6.1.

C.7.6.2.

C.7.6.3.
C.7.6.4.

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2009

Savivaldybės biudžetas

–

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2009

Savivaldybės biudžetas

–

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

5,0

–

Sudaryti palankias mokymosi
sąlygas
visiems
pradinio,
pagrindinio
ir
vidurinio
išsilavinimo
siekiantiems
suaugusiesiems
rajono
gyventojams

C.7.5.1.

C.7.6.

ir sporto skyrius

Atliktas suaugusiųjų rajono
gyventojų mokymosi poreikių
tyrimas
Įsteigtos bazinės mokyklos
suaugusiųjų mokymui
Parengtos kvalifikacinės
programos mokytojams,
dirbantiems su suaugusiaisiais

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2007

Savivaldybės biudžetas

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2013

ŠMM, Savivaldybės
biudžetas

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2007

Savivaldybės biudžetas

Teikiamos šeimoms pedagoginio
informavimo ir konsultavimo
paslaugos
Atlikta šeimų pedagoginio
informavimo ir konsultavimo
poreikių analizė
Parengta šeimų pedagoginio
informavimo ir konsultavimo
programa
Parengta pedagoginio
informavimo ir konsultavimo

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2007

Savivaldybės biudžetas

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2007

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2008

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2008

200,0
–

Sukurti suaugusiesiems rajono
gyventojams skirtos informacijos
apie
mokymosi
galimybes
sklaidos programą
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paslaugų komunikacijos programa

C.8.

Tikslas - Sudaryti rajono bendruomenei sąlygas dalyvauti kultūroje ir ją vartoti

Nr.

Uždavinys

C.8.1.

Skatinti ir remti
mėgėjišką kūrybinę veiklą

C.8.1.1.
C.8.1.2.
C.8.1.3.
C.8.1.4.

C.8.2.
C.8.2.1.
C.8.2.2.
C.8.2.3.

Priemonė

Atsakingi

Atlikta rajono kultūros centruose
meno žanrų poreikių analizė
Parengta kultūros darbuotojų ir
kolektyvų skatinimo programa
Parengta Kauno rajono dainų
švenčių
ir
kitų
tradicijų
išsaugojimo programa
Raudondvario dvaro žirgyno
pastato pritaikymas meno
inkubatoriaus veiklai

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos lėšos,
tūkst.Lt

2009

Savivaldybės biudžetas

–

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

50,0

2011–2012

Savivaldybės biudžetas

200,0

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
VŠĮ Raudondvario
dvaras, Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Ekonomikos sk.

2011–2013

Privačios lėšos,
Savivaldybės biudžetas,
ES fondai, Valstybės
biudžetas

5949,0

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2009

Savivaldybės biudžetas

–

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011– 013

Savivaldybės biudžetas

60,0

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
VŠĮ Raudondvario
dvaras,
Ekonomikos
skyrius

2011–2013

Privačios lėšos,
Savivaldybės biudžetas,
ES fondai, Valstybės
biudžetas

5949,0

Sudaryti sąlygas profesionalaus
meno sklaidai
Atlikta profesionalaus meno
sklaidos situacijos ir poreikių
analizė
Parengta ir įgyvendinta
profesionalaus meno sklaidos
programa
Raudondvario dvaro žirgyno
pastato pritaikymas meno
inkubatoriaus veiklai
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C.9.

Tikslas - Stiprinti visuomenės kūrybines galias, tenkinant bendruomenės poreikius

Nr.

Uždavinys

C.9.1.

Sudaryti galimybes kiekvieno
bendruomenės nario saviraiškai

C.9.1.1.

C.9.2.

Priemonė

Atsakingi

Karmėlavos seniūnijos
administracinio pastato
rekonstrukcija ir patalpų
bendruomenės poreikiams
įrengimas

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Karmėlavos
seniūnija

Įsteigtas rajono lygmenyje
visuomeninių organizacijų
koordinacinis centras
Parengtos rajone veikiančių
visuomeninių organizacijų
bendradarbiavimo gairės

Jaunimo reikalų
vyr. specialistas

2011

Savivaldybės biudžetas

–

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Jaunimo reikalų
vyr. specialistas
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius,
Jaunimo reikalų
vyr. specialistas

2011

Savivaldybės biudžetas

–

2012

Savivaldybės biudžetas

30,0

Įgyvendinimo
laikotarpis
2010–2011

Galimi
šaltiniai
Savivaldybės
ES fondai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

biudžetas,

424,5

Skatinti visuomeninių
organizacijų veiklą

C.9.2.1.
C.9.2.2.

C.9.2.3.

Parengta visuomeninių
organizacijų veiklos sklaidos
programa

C.10. Tikslas - Skatinti tinkamą tėvų, globėjų, institucijų, nevyriausybinių organizacijų atsakomybės už vaiko teisių apsaugą
supratimą bei pagalbos teikimą
Nr.

Uždavinys

C.10.1.

Bendradarbiavimas su tėvais,
globėjais,
(rūpintojais)
įgyvendinant
vaiko
teisių
apsaugą

C.10.1.1.

Priemonė

Atsakingi

Tėvams, globėjams (rūpintojams)
socialinių, psichologinių paslaugų
teikimas ir mokymų

Vaiko
teisių
apsaugos skyrius
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Įgyvendinimo
laikotarpis

2011

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

Valstybės biudžetas
Bus tikslinama
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organizavimas
C.10.2.

Stiprinti
bendradarbiavimą

tarpžinybinį

C.10.2.1.

Bendradarbiavimas
su
institucijomis
bei
įstaigomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, susijusiomis su
vaiko
gerove
bei
vietos
bendruomenės
skatinimas
bendradarbiauti
Informacijos
apie
institucijų,
įstaigų,
nevyriausybinių
organizacijų
ir
vietos
bendruomenės bendradarbiavimą,
pateikimas

C.10.2.2.

C.11.

2007–2013

Valstybės biudžetas
Bus tikslinama

Vaiko teisių
apsaugos skyrius

2007–2013

Valstybės biudžetas
Bus tikslinama

Tikslas - Skatinti gerosios patirties sklaidą

Nr.

Uždavinys

C.11.1.

Sudaryti galimybes „jaunimo
darbuotojų“ tarpusavio
bendradarbiavimui

C.12.

Vaiko teisių
apsaugos skyrius

Priemonė

Atsakingi

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

Jaunimo
reikalų
vyr. specialistas

Tikslas - Organizuoti jaunimo užimtumą

Nr.

Uždavinys

C.12.1.

Bendradarbiauti su NVO
sektoriumi, ypač su seniūnijų
bendruomenių
centrais, sprendžiant jaunimo
laisvalaikio problemas

Priemonė

Atsakingi
Jaunimo reikalų
vyr. specialistas
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D.
D.1.

Prioritetas – Aplinkos kokybės gerinimas
Tikslas - Parengti ir taikyti aplinkos kokybės gerinimo priemones

Nr.

Uždavinys

D.1.1.

Vykdyti
stebėseną

aplinkos

Skatinti žaliųjų
seniūnijose

plotų

D.1.3.2.

D.1.4.1.
D.1.4.2.
D.1.4.3.

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst. Lt

Savivaldybės
ekologo skyrius
Savivaldybės
ekologo skyrius

2007–2013

SAARSP

2010–2013

SAARSP

Želdinių sodinimo, rekonstrukcijos
projektų
bendro
naudojimo
teritorijose
rėmimas
iš
Savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos
(SAARSP)

Savivaldybės
ekologo skyrius

2007–2013

SAARSP

180,0

Bešeimininkių atliekų ir nelegalių
sąvartų tvarkymas seniūnijų
bendro naudojimo teritorijose
Komunalinių atliekų surinkimo
konteinerių rekreacinėse zonose
sezono metu pastatymas ir jų
išlaikymas

Savivaldybės
ekologo skyrius

2007–2013

SAARSP

770,0

Savivaldybės
ekologo skyrius

2007–2013

SAARSP

464,0

Galimų saugotinų gamtos paveldo
objektų, ar teritorijų įvertinimas,
nustatymas ir jų įteisinimas
Saugomų teritorijų ir gamtos
paveldo objektų tvarkymas ir
priežiūra
Aplinkosauginių projektų,
vykdomų regioninių parkų

Savivaldybės
ekologo skyrius

2007–2013

SAARSP

20,0

Savivaldybės
ekologo skyrius

2007–2013

SAARSP

70,0

Savivaldybės
ekologo skyrius

2007–2013

SAARSP

35,0

900,0
Bus tikslinama

Tvarkyti bešeimininkes atliekas
ir nelegalias sąvartas, vykdyti jų
atsiradimo prevenciją

D.1.3.1.

D.1.4.

Parengta ir įdiegta stebėsenos
programa Kauno rajono teritorijoje
Vertinti ir prognozuoti ūkinės
veiklos poveikį gamtinei aplinkai

Įgyvendinimo
laikotarpis

plėtrą

D.1.2.1.

D.1.3.

Atsakingi

kokybės

D.1.1.1.

D.1.2.

Priemonė

Steigti ir prižiūrėti saugomas
teritorijas ir objektus
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teritorijose, rėmimas ir
bendradarbiavimo ryšių su
regioninių parkų direkcijomis
palaikymas
D.1.5.

Remti medžiojamųjų
gyvūnų daromos žalos
prevencijos priemones
Kauno rajono teritorijoje

D.1.5.1.

D.2.

Miško sklypų savininkų, valdytojų
ir naudotojų rėmimas už
įgyvendintas medžiojamųjų
gyvūnų daromos žalos prevencijos
priemones Kauno rajono
teritorijoje

Uždavinys

D.2.1.

Parengti Kauno rajono aplinkos
sveikatos gerinimo veiksmų
planą

D.2.1.1.

D.2.2.1.

2007–2013

SAARSP

350,0

Tikslas - Kurti saugias ir ekologiškas gyvenimo ir darbo sąlygas

Nr.

D.2.2.

Savivaldybės
ekologo skyrius

Priemonė

Atsakingi

Aplinkos sveikatos priežiūros
darbo grupės sukūrimas
Triukšmo dydžio įvairiose rajono
vietose nustatymas

Savivaldybės
gydytojas
Savivaldybės
gydytojas

2007–2013

Sumažinti aplinkos triukšmą ir jo
neigiamą poveikį Kauno apskrities
gyventojams

Savivaldybės
gydytojas

2010–2013

Galimybių ir sąlygų naudotis
saugiu ir ekologišku transportu
sukūrimas

Ekonomikos
skyrius, Kelių ir
transporto skyrius

Įgyvendinimo
laikotarpis

2007–2013

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Savivaldybės biudžetas,
ES fondai
Visuomenės
sveikatos
rėmimo
specialiosios
programos lėšos
Savivaldybės biudžetas,
ES fondai, Visuomenės
sveikatos
rėmimo
specialiosios programos
lėšos

Planuojamos
lėšos, tūkst. Lt

–
Triukšmo dydžio
įvairiose rajono
vietose
nustatymas
Bus tikslinama

Skatinti veiksmingesnį energijos
ir kitų gamtos išteklių naudojimą
Kauno rajone
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2009–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių

120,0
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D.2.2.2

Atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimo ir energijos sąnaudų
mažinimo priemonių
įgyvendinimas Kauno rajono
savivaldybės teritorijoje

D.2.2.3

Skatinti vartoti ekologiškai
švaresnį organinį kurą

D.2.2.4

D.3.

Mažinti šilumos perdavimo
nuostolius, modernizuoti ir
automatizuoti katilines

Uždavinys

D.3.1.

Globoti etninę kultūrą, vietos
tradicijas

D.3.1.2.

D.3.1.3.
D.3.1.4.

2010–2013

2010–2013

2010–2013

parama
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama

1 000,0

Bus tikslinama

Bus tikslinama

Tikslas - Išsaugoti ir puoselėti rajono kultūros tapatumą, skatinant atvirumą ir sklaidą

Nr.

D.3.1.1.

Ekonomikos
skyrius, Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Savivaldybės
ekologo skyrius
Ekonomikos
skyrius, Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Savivaldybės
ekologo skyrius
Statybos
ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Ekonomikos
skyrius, Kultūros,
švietimo ir sporto
skyrius

Priemonė

Atsakingi

Atlikta rajono etninės kultūros
situacijos analizė
Parengtos ir įgyvendintos rajono
etninės kultūros globos ir plėtros
programos

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

Parengta etninės kultūros raiškos
bei procesų kryptingo tyrinėjimo
metodika
Parengta
ir
įgyvendinama
muziejininkystės tobulinimo ir

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst. Lt

2009

Savivaldybės biudžetas

–

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

45,0

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2008

Savivaldybės biudžetas

–

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

20,0
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plėtros strategija
D.3.2.

Puoselėti Kauno rajono kultūros
paveldą

D.3.2.1.

Atliktas kultūros paveldo
išsaugojimo poreikių tyrimas ir
kultūros paveldo vertybių analizė
Parengta ir įgyvendinama kultūros
vertybių atgaivinimo, išsaugojimo
ir pritaikymo kultūriniam turizmui
programa
Sukurta investicijų į kultūros
paveldą skatinimo ir
kompensavimo už jo išsaugojimą
strategija

D.3.2.2.

D.3.2.3.

D.4.

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

–

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

20,0

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

30,0

Tikslas - Užtikrinti kultūros, švietimo ir sporto paslaugų kokybę, atitinkančią šiuolaikinės visuomenės ir asmens poreikius

Nr.

Uždavinys

D.4.1.

Orientuoti
rajono
kultūros,
švietimo ir sporto politiką į
būtinų kompetencijų suteikimą,
vertybinių nuostatų ugdymą

D.4.1.1.
D.4.1.2.

Priemonė

Atsakingi

Parengta
asmens
verslumo
pradmenų ugdymo programa
Parengta ir įgyvendinama rajono
gyventojų sveikatinimo programa

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

2008

Savivaldybės biudžetas

–

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

50,0

D.5. Tikslas - Skatinti rajono kultūros, švietimo, sporto įstaigų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą, puoselėjant bendruomenių
savitumą, veiksmingumą, mažinant socialinę atskirtį
Nr.

Uždavinys

D.5.1.

Plėtoti rajono įstaigų socialinę
partnerystę

D.5.1.1.

Priemonė

Atsakingi

Atlikta rajono įstaigų

Kultūros, švietimo
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Įgyvendinimo
laikotarpis
2008

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Savivaldybės biudžetas

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt
–
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bendradarbiavimo situacijos
analizė
Parengtos socialinių partnerių
bendradarbiavimo gairės
Parengta
ir
įgyvendinama
valstybinių švenčių ir atmintinų
dienų paminėjimo programa

D.5.1.2.
D.5.1.3.
D.5.2.

Integruoti
grupes

socialinės

D.5.2.2.

2009

Savivaldybės biudžetas

–

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

100,0

Atliktas socialinės rizikos grupių
poreikių tyrimas
Parengta ir įgyvendinama
kultūrinių ir edukacinių paslaugų
teikimo socialinės rizikos grupėms
programa

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2009

Savivaldybės biudžetas

–

2011–2013

Savivaldybės biudžetas

30,0

Parengta ir įgyvendinama
bendruomenės narių, turinčių
kūrybinių idėjų, skatinimo
programa

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas,
kitos lėšos

30,0

Panaudoti vietos bendruomenės
potencialą,
skatinant
savitų
bendruomenių kūrimą

D.5.3.1.

D.6.

Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyrius

rizikos

D.5.2.1.

D.5.3.

ir sporto skyrius

Tikslas - Padidinti rajono kraštovaizdžio patrauklumą

Nr.

Uždavinys

Priemonė

Atsakingi

D.6.1.

Gerinti aplinką

D.6.1.1.

Gyvenamosios vietos tvarkymas

D.6.1.2.

Buvusios Karmėlavos raketinės
bazės
užterštos
teritorijos
išvalymas

D.6.1.3.

Kauno rajono Kulautuvos
miestelio atnaujinimas ir plėtra

Akademijos
seniūnija
Savivaldybės
ekologo skyrius,
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Ekonomikos
skyrius
Kelių ir transporto
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Įgyvendinimo
laikotarpis

2010–2013
2011–2013

2010–2013

Galimi
šaltiniai

finansavimo

EŽŪFKP
lėšos,
Savivaldybės biudžetas
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai
Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

Planuojamos
lėšos, tūkst.Lt

307,0
2 000,0

4 000,0
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D.6.1.4.

Kauno rajono Kačerginės
miestelio atnaujinimas ir plėtra

D.6.1.5.

Kauno rajono Ringaudų kaimo
atnaujinimas ir plėtra

D.6.1.6.

Kauno rajono Vilkijos miesto
atnaujinimas ir plėtra

D.6.1.7.

Kauno rajono Domeikavos
seniūnijos Šakių kaimo
atnaujinimas ir plėtra

D.6.1.8.

Kauno rajono Taurakiemio
seniūnijos Piliuonos kaimo
atnaujinimas ir plėtra

D.6.1.9.

Kauno rajono Neveronių kaimo
atnaujinimas ir plėtra

skyrius , Statybos
ir
komunalinio
ūkio skyrius
Ekonomikos
skyrius, Kelių ir
transporto skyrius,
Statybos
ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Ekonomikos
skyrius, Kelių ir
transporto skyrius,
Ringaudų seniūnija
Ekonomikos
skyrius, Kelių ir
transporto skyrius,
Statybos
ir
komunalinio ūkio
skyrius, Vilkijos
seniūnija
Ekonomikos
skyrius, Kelių ir
transporto skyrius,
Statybos
ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Domeikavos
seniūnija
Ekonomikos
skyrius, Kelių ir
transporto skyrius,
Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Taurakiemio
seniūnija
Ekonomikos
skyrius, Kelių ir
transporto skyrius,
Neveronių
seniūnija
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2010–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

2 500,0

2010–2012

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

1 008,2

2010–2012

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

1 008,2

2010–2012

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

1 008,2

2010–2012

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

1 318,2

2010–2012

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

1 008,2

66

D.6.1.10.

Kauno rajono Ramučių kaimo
atnaujinimas ir plėtra

D.6.1.11.

Kauno rajono Zapyškio miestelio
atnaujinimas ir plėtra

D.6.1.12.

Kauno rajono seniūnijų kapinių
infrastruktūros sutvarkymas ir
plėtra

D.6.2.

D.6.3.2.
D.6.3.3.
D.6.3.4.
D.6.3.5.
D.6.3.6.
D.6.3.7.

2010–2012

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

1 008,2

2010–2012

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai

1 008,2

2010–2013

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama,

433,0

Savivaldybės biudžetas,
Valstybės biudžetas, ES
fondai, kita užsienio šalių
parama, privačios lėšos

Plėtoti kaimo turizmą, amatus
bei kaimo paveldą

D.6.2.1.

D.6.3.
D.6.3.1.

Ekonomikos sk.
Kelių ir transporto
skyrius, Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius,
Karmėlavos
seniūnija
Ekonomikos
skyrius, Statybos ir
komunalinio ūkio
skyrius, Kultūros,
švietimo ir sporto
skyrius, Zapyškio
seniūnija
Seniūnijos

Skatinimas plėtoti kaimo turizmą ir
amatus

Žemės ūkio skyrius
Seniūnijos,
Ekonomikos
skyrius, Kauno
rajono TIC

2007-2013

Drenažo rekonstrukcija iš
valstybės lėšų
Drenažo rekonstrukcija iš
valstybės ir privačių lėšų
Griovių rekonstrukcija
Užtvankų rekonstrukcija
Pralaidų rekonstrukcija
Griovių priežiūra
Kauno raj. Babtų seniūnijos
Panevėžiuko tvenkinio ant
Strebuko upelio užtvankos ir
Janušonių užtvankos ant Gynios
upelio hidrotechninių statinių
rekonstrukcija

Žemės ūkio skyrius

2007–2013

Valstybės biudžetas

200,0

Žemės ūkio skyrius

2007–2013

Valstybės biudžetas

350,0

Žemės ūkio skyrius
Žemės ūkio skyrius
Žemės ūkio skyrius
Žemės ūkio skyrius
Žemės ūkio skyrius

2007–2013
2007–2013
2007–2013
2007–2013
2009–2010

Valstybės biudžetas
Valstybės biudžetas
Valstybės biudžetas
Valstybės biudžetas
Savivaldybės biudžetas,
ES fondai

200,0

Prižiūrėti melioracijos įrenginius
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200,0
300,0
100,0
100,0
1 027,2
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D.7.

Tikslas - Užtikrinti efektyvesnį Savivaldybės turto saugumą ir priežiūrą

Nr.

Uždavinys

D.7.1.

Savivaldybės
administracinio
pastato, jame esančio turto ir
teritorijos saugojimą pavesti
saugos tarnybai

D.7.1.1.
D.7.1.2.

D.7.2.

D.7.2.2.

E.1.

Bendrojo (restruktūrizavus ūkio)
skyriaus sargų ir budinčio etatų
panaikinimas
Savivaldybės administracinio
pastato, jame esančio turto ir
teritorijos apsaugos funkcijų
delegavimas apsaugos tarnybai

Bendrasis skyrius

Bendrojo (restruktūrizavus ūkio)
skyriaus valytojų ir kiemsargio
etatų panaikinimas
Savivaldybės administracinio
pastato ir teritorijos valymo ir
priežiūros funkcijų delegavimas
valymo įmonėms

Bendrasis skyrius

Įgyvendinimo
laikotarpis

2011–2013

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst. Lt

Savivaldybės biudžetas
Bus tikslinama

Bendrasis skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas
Bus tikslinama

2011–2013

Savivaldybės biudžetas
Bus tikslinama

Bendrasis skyrius

2011–2013

Savivaldybės biudžetas
Bus tikslinama

Prioritetas - Konkurencingo žemės ūkio kūrimas
Tikslas - Plėtoti modernų, gebantį konkuruoti ūkį

Nr.

Uždavinys

E.1.1.

Skatinti rajono žemdirbius ir
kitus kaimo gyventojus naudotis
reikiama ES parama ir dalyvauti
įvairiose programose

E.1.1.1.

Atsakingi

Deleguoti
savivaldybės
administracinio
pastato
ir
teritorijos valymo bei priežiūros
funkcijas valymo įmonėms

D.7.2.1.

E.

Priemonė

Priemonė

Atsakingi

Teikti visapusišką informaciją apie

Žemės ūkio skyrius
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Įgyvendinimo
laikotarpis

2007–2013

Galimi
šaltiniai

finansavimo

ES fondai, privačios lėšos

Planuojamos
lėšos, tūkst. Lt

Bus tikslinama
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žemės
ūkio
programas

E.2.

kaimo

plėtros

Tikslas - Administruoti žemės ūkio programas, registrus, išmokas ir mokesčius

Nr.

Uždavinys

E.2.1.

Administruoti
programas

žemės

Priemonė

Atsakingi

Dalies palūkanų kompensavimas
už suteiktus kreditus
Dalinis nuostolių kompensavimas
dėl fitosanitarijos priemonių
taikymo
Parama nelaimės atveju
Parama ūkininkaujantiems mažiau
palankiose ūkininkauti vietovėse
Parama iš Savivaldybės Kaimo
rėmimo fondo

Žemės ūkio skyrius

2007–2013

Valstybės biudžetas

Žemės ūkio skyrius

2007–2013

Valstybės biudžetas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Galimi
šaltiniai

finansavimo

Planuojamos
lėšos, tūkst. Lt

ūkio

E.2.1.1.
E.2.1.2.
E.2.1.3.
E.2.1.4.

Bus tikslinama
Bus tikslinama

Žemės ūkio skyrius
Žemės ūkio skyrius

2007–2013
2007–2013

Valstybės biudžetas
Valstybės biudžetas

Žemės ūkio skyrius

2007–2013

Valstybės biudžetas

Ūkininkų ūkių registras
Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų
registras
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio
mašinų ir jų priekabų registras

Žemės ūkio skyrius
Žemės ūkio skyrius

2007–2013
2007–2013

Valstybės biudžetas
Valstybės biudžetas

Žemės ūkio skyrius

2007–2013

Valstybės biudžetas

E.2.3.1.

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių

Žemės ūkio skyrius

2007–2013

Valstybės biudžetas

Bus tikslinama

E.2.3.2.

Pieno kvotų

Žemės ūkio skyrius

2007–2013

Valstybės biudžetas

E.2.3.3.
E.2.3.4.
E.2.3.5.

Baltojo cukraus kvotų
Karvių žindenių ir ėriavedžių
Paskerstų galvijų

Žemės ūkio skyrius
Žemės ūkio skyrius
Žemės ūkio skyrius

2007–2013
2007–2013
2007–2013

Valstybės biudžetas
Valstybės biudžetas
Valstybės biudžetas

Bus tikslinama
Bus tikslinama
Bus tikslinama
Bus tikslinama

E.2.1.5.
E.2.2.

Administruoti
registrus

žemės

E.2.2.3.
Administruoti
išmokas

žemės

Bus tikslinama
Bus tikslinama

ūkio

E.2.2.1.
E.2.2.2.

E.2.3.

Bus tikslinama

Bus tikslinama
Bus tikslinama
Bus tikslinama

ūkio
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Monitoringo metodikos konkrečių modulių
vykdymo eiga ir priemonės
Kauno rajono savivaldybės strategijos įgyvendinimas atvaizduotas multimoduline struktūra (žr.
1 pav.). Joje išskirti šeši esminiai monitoringo moduliai. Šioje metodikoje laikomasi nuostatos, kad
strateginis savivaldybės planavimas prasideda nuo misijos ir vizijos apibrėžimo, kurie tarnauja kaip
savivaldybės strateginės pozicijos apibrėžtis laiko atžvilgiu. Šiuo atveju misija yra dabartis, o vizija siekiama ateitis. Visi kiti moduliai būtini apibrėžiant vizijos tapsmo misija sąlygas ir taikytinus
veiksmus1.
Ties kiekvienu pav. pavaizduotu moduliu numatytos veiklos vykdomos skirtingais laiko
intervalais. Vienos jų vykdomos kartą per mėnesį, o kitos kartą per 25 metus. Žinoma, toks
pasiskirstymas laike tai nėra konstanta, kuri turi būti tokia, kokia numatyta. Strateginiame valdyme daug
lemia aplinkybės, kurios iš esmės neleidžia strateginį valdymą unifikuoti. Visgi tam tikra loginė
veiksmų kartotinumo seka gali būti apibrėžta. Pavyzdžiui, jei aplinka kinta taip, kaip buvo numatyta
strateginiame plane, tuomet vizijos keisti nereikia iki tol, kol ji bus pasiekta. Vadinasi, jeigu vizija buvo
iškelta 25 metams į priekį, tai ji visą tą laikotarpį gali būti ir nekeičiama. Panašiai yra ir su prielaidų
keisti esamą strategiją analize. Tik šiuo atveju veiksmai vykdomi pagal strategijos įgyvendinimo kriterijų
suformavimo metu patvirtintą stebėsenos planą. Kai kurie rodikliai šiuo atveju gali būti stebimi kartą per
mėnesį ar kartą per trejus metus. Stebėsenos kartotinumo dažnis priklauso nuo patvirtintų rodiklių ir jų
surinkimo galimybių.
Jeigu per metus stebint rodiklius nuokrypių nuo užsibrėžtos strategijos nebuvo ar jie buvo
nereikšmingi, tuomet Kauno rajono savivaldybės išsikeltų tikslų stebėsena atliekama bus kartą metuose,
derinant stebėseną su savivaldybės veiklos metine ataskaita. Tikslų stebėsenos periodiškumas nutrūks
tik tokiu atveju, jeigu įvyks pokyčiai, lemiantys stebimo tikslo dalinį kitimą. Šiuo atveju reikės anksčiau
nei numatyta peržiūrėti esamus tikslus. Tam bus atliekama neeilinė užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo
stebėsena. Monitoringo metu prioritetinių krypčių valstybėje ir savivaldybėje palyginamoji analizė bus
atliekama tik tuomet, kai pastarieji keisis valstybėje arba savivaldybėje.
Prielaidų keisti esamą strategiją analizės modulis naudojamas kaip signalo planuoti argumentas.
Būtent nuo jo priklauso, kokie planavimo veiksmai bus atliekami toliau: ar viso labo bus koreguojami
įgyvendinimo kriterijai, ar iš pagrindų bus keičiama organizacijos vizija. Klasikinis strateginio
planavimo procesas prasideda nuo misijos ir vizijos nustatymo. Vėliau eina analizė, kurios metu
formuojamos ir išgryninamos strateginės alternatyvos. Dar vėliau nustatoma organizacijos strategija, o
galiausiai - stebėsenos tvarka ir forma.
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Siekiant palengvinti strateginį planavimą savivaldybėje, perimta procesiniam požiūriui būdinga
atvirkščio planavimo logika. Pažyminys „atvirkščias“ šiuo atveju nėra nei negatyvus, nei pozityvus. Iš
esmės šis pažyminys atstovauja intuityviam strateginiam valdymui. Šiuo atveju jis reiškia, jog
savivaldybės strateginis planavimas prasideda misija, vėliau peršokamos visos klasikinio strateginio
planavimo procedūros ir nustatoma vizija, kuri tarnauja kaip pagrindas išgryninant strategines
alternatyvas. Pastarosiomis remiantis yra sudaroma savivaldybės strategija. Kitu žingsniu strategija
detalizuojama suskaidant ją į prioritetus, tikslus, uždavinius ir priemones. Būtent šis modulis leidžia
subalansuoti strategiją atsižvelgiant į Kauno rajono savivaldybės atliekamas funkcijas.
Sudarius detalizuotą strategiją pradedami formuoti įgyvendinimo kriterijai. Šiame modulyje
visų pirma nustatomi įgyvendinimo rodikliai, vėliau strateginis planas įdiegiamas į organizacijos
valdymą. Diegimas vyksta nustatant atsakingus už strateginio plano įgyvendinimą asmenis
organizacijoje ir priemonių taikymo tvarką (nuoseklumą). Šiame etape taip pat atliekamas strateginio
plano finansinis pagrindimas, įgalinantis organizaciją pasverti savo galimybes pasiekti užsibrėžtą viziją.
Etapas baigiamas suformuojant rodiklių stebėsenos blankus, kuriuose rodikliai pozicionuojami pagal
stebėsenos laiką ir už jų stebėseną atsakingus skyrius.

1

Rengdamasi strateginį planą Kauno rajono savivaldybė įsigijo S. Vaitkevičiaus ir G. Merkio (2006) parengtą Savivaldybės strateginio plano
monitoringo metodiką, Kaunas: Technologija, 132 p. ISBN 9955-25-177-8, kuri suderinama su šiuo strateginiu planu. Tokiu būdu, išsamiau visos
vykdytinos monitoringo veiklos yra aprašytos minėtoje metodikoje.
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Strategijos įgyvendinimo kriterijų
suformavimas

Prioritetinių krypčių valstybėje ir
savivaldybėje palyginamoji analizė

Sąlygiškai dažnai

Tikslų stebėsena

Savivaldybės būklės analizė
remiantis patvirtintais rodikliais

Atsiskaitymas pagal patvirtintus
rodiklius, laiko ir formos nustatymas

Strateginio plano vykdymo
finansinis pagrindimas

Priemonių
įgyvendinimo
prioritetiškumo
nustatymas

Reikia tobulinti/ keisti

Atsakingų už
įgyvendinimą
nustatymas

Detalizuotos savivaldybės strategijos
iki N metų sudarymas

Strateginio plano diegimas

Įgyvendinimo rodiklių
nustatymas

Priemonių nustatymas

Reikia
tobulinti/
keisti

Uždavinių nustatymas

Tikslų nustatymas

Prioritetų nustatymas

korekcijos
Reikalinga
refleksija ir
korekcijos

Savivaldybės strategijos iki N metų
formavimas

Reikalinga
refleksija ir

Strateginių alternatyvų išgryninimas

Misijos atitikties vizijai vertinimas
Labai retai
Bent kartą metuose

Reikia tobulinti/ keisti

Prielaidų
keisti
esamą
strategiją
analizė

1 pav. Monitorinio modulių vykdymo eiga
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