KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
2 POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENIMO IR VEIKLOS
KOKYBĖS GERINIMO STRATEGIJOS 2007–2013 M. PRIEMONIŲ,
PATVIRTINTŲ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2007-07-12 SPRENDIMU NR. TS-114, PAPILDYMO
2009 m. vasario 26 d. Nr. TS-47
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994,
Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15, 41 punktais, 18 straipsnio
1 dalimi, Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a papildyti Kauno rajono
savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo 2007–2013 m. strategijos, patvirtintos
Savivaldybės tarybos 2007-07-12 sprendimu Nr. TS-114 „Dėl Kauno rajono savivaldybės
Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategijos 2007–2013 m. tvirtinimo“:
1.

A prioriteto „Infrastruktūros tobulinimas“ 11 tikslo 2 uždavinį:

7 priemone – „Kauno rajono slidinėjimo trasų galimybių studijos parengimas“;
8 priemone – „Kačerginės miestelio gyvenamosios aplinkos gerinimas atnaujinant bei
pritaikant gamtos ir infrastruktūros objektus viešajam naudojimui“.
2.

A prioriteto „Infrastruktūros tobulinimas“ 11 tikslo 5 uždavinį 7 priemone –

“Kulautuvos miestelio gyvenamosios infrastruktūros ir aplinkos gerinimas pritaikant, bei
atnaujinant gamtos, bei kultūros paveldo objektus viešam naudojimui“.
3.

B. Prioritetas „Valdymo tobulinimas“ 11 tikslo 2 uždavinį 3 priemone – „Kauno

rajono savivaldybės socialinio būsto plėtros galimybių studija“.
4.

B. Prioritetas „Valdymo tobulinimas“ 12 tikslo 2 uždavinį 3 priemone –

„Inžinerinės infrastruktūros įrengimas Kauno LEZ“.
5.

B. Prioritetas „Valdymo tobulinimas“ 14 tikslo 1 uždavinį:

4 priemone „Kauno r. sav. teritorijos Civilinės saugos sprendinių dokumentas –
specialusis planas“;
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5 priemone „Kauno r. sav. teritorijos infrastruktūros objektų, bei teritorijų ir potencialių
taršos šaltinių sklaidos schemos papildymas“;
6 priemone „Garliavos miesto teritorijos bendrasis planas“;
7 priemone „Raudondvario gyvenvietės teritorijos bendrasis planas“;
8 priemone „Domeikavos seniūnijos bendrasis planas“;
9 priemone „Karmėlavos, Ramučių ir Neveronių gyvenviečių teritorijų bendrieji
planai“;
10 priemone „Vilkijos miesto teritorijos bendrasis planas“;
11 priemone „Ringaudų, Noreikiškių teritorijų bendrieji planai“;
12 priemone „Babtų teritorijos bendrasis planas“;
13 priemone „Ežerėlio miesto ir Zapyškio teritorijos bendrieji planai“.
6.

B. Prioritetas „Valdymo tobulinimas“ 17 tikslo 3 uždavinį:

3 priemone – „Kauno rajono socialinės–ekonominės infrastruktūros analizė ir
Savivaldybės vykdomos veiklos vertinimas siekiant optimalaus trimečio veiklos plano
parengimo bei programinio biudžeto kūrimo metodikos pritaikymo ir įsisavinimo Kauno
rajono savivaldybėje“;
4 priemone „Kauno rajono komunalinio ūkio paslaugų plėtros galimybių studija“.
7.

C Prioritetas: Bendruomenės ugdymas 8 tikslo 1 uždavinio 5 priemone –

„Raudondvario dvaro žirgyno pastato pritaikymas meno inkubatoriaus veiklai“.
8.

C Prioritetas: Bendruomenės ugdymas 8 tikslo 3 uždavinio 3 priemone –

„Raudondvario dvaro žirgyno pastato pritaikymas meno inkubatoriaus veiklai“.
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