PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos
2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-148

KAUNO RAJONO
SAVIVALDYBĖS MERO
2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

2020-aisiais Kauno rajono savivaldybė prisitaikė
gyventi pandemijos sąlygomis, todėl 2021-ieji
nebebuvo pilni sudėtingų netikėtumų. Tačiau
kasdieniai iššūkiai ir toliau skatino ieškoti lanksčių
sprendimų, kuriant patogesnę infrastruktūrą Kauno
rajono žmonėms. Nepaisant karantino pristabdyto
gyvenimo, pakaunėje ir toliau kūrėsi verslas,
nuosekliai didėjo gyventojų skaičius: 2021 m.
sausio 1 d. Kauno rajono savivaldybėje buvo 102
271 gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo, metų
pabaigoje – 105 032.
Savivaldybės prioritetu ir toliau išliko švietimas,
kultūra, sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos,
daug dėmesio skirta kelių infrastruktūrai, vandens ir
nuotekų tinklų plėtrai.
Tęsta ypatingai sparti darželių plėtra – sukurta
dar beveik 900 naujų vietų Kauno rajono vaikams,
atidarytos atnaujintos mokyklos, kultūros salės,
sporto aikštynai, toliau buvo vykdomi svarbūs
ugdymo įstaigų, stadionų rekonstrukcijos ir naujų
statybų projektai.
Didelę savivaldybėje įgyvendinamų ES projektų
dalį (23,38 proc.) sudarė verslo ir turizmo srities
projektai.

TARYBOS SUDĖTIS, POSĖDŽIAI

TARYBA
TREČIAISIAIS KADENCIJOS METAIS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOJE BUVO 3 FRAKCIJOS:
LSDP – 16 narių.
Vadovė – Violeta Boreikienė
TS–LKD – 7 nariai. Vadovė – Regina
Lukoševičienė.
LVŽS – 3 nariai.
Vadovė – Jūratė Truncienė (iki 2021 m.
lapkričio mėn.)

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

LRLS atstovas Gintautas Krilavičius
frakcijoms nepriklauso.

Pokyčiai
Po J. Truncienės 2021 m. lapkričio pareiškimo apie pasitraukimą iš LVŽS frakcijos
Savivaldybės taryboje liko dvi frakcijos – LSDP ir TS-LKD.
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2021 m. kovo 18 d. sprendimu pripažino,
kad vietoje kovo 11 d. mirusio Jono Mačiulio Savivaldybės tarybos nariu kovo
25 d. tapo buvęs Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Algirdas Žandaras,
Savivaldybės tarybos 2000–2003, 2003–2007, 2007–2011 ir 2011–2015 m. kadencijų narys.

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

13 posėdžių (5 jungtiniai)
Svarstyta klausimų: 251

Kultūros, švietimo ir sporto komitetas
(pirmininkė Irena Marcinkevičienė)

16 posėdžių (3 jungtiniai)
Svarstyta klausimų: 171

Socialinių reikalų ir sveikatos komitetas
(pirmininkas Saulius Davainis)

13 posėdžių (3 jungtiniai)
Svarstyta klausimų: 142

Ūkio ir darnios plėtros komitetas
(pirmininkė Violeta Boreikienė)

13 posėdžių (5 jungtiniai)
Svarstyta klausimų: 215

Kontrolės komitetas
(pirmininkas Donatas Jankauskas)

12 posėdžių
Svarstyta klausimų: 21

2

TARYBOS SUDĖTIS, POSĖDŽIAI

Komitetų posėdžiuose 2021 m. svarstytų klausimų statistika

Pritarta

Pritarta su pastabomis

Išklausyta
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Ūkio ir
darnios plėtros
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Socialinių reikalų ir sveikatos

125

Biudžeto ir
finansų

Biudžeto ir finansų

247

Kultūros, švietimo
ir sporto

1

171

Kultūros, švietimo ir sporto

Kontrolės

2
14

17

2

2

16

2
2

10

21

Kontrolės

0

100

200

300

Savivaldybės taryboje likus dviem frakcijoms, gruodžio mėn. pakeista Kontrolės komiteto
sudėtis.

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

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

2021 m. Savivaldybės meras sušaukė 13 (iš jų – 2 neeiliniai)
Savivaldybės tarybos posėdžių, kuriuose priimti 468
sprendimai.
PRIIMTI TARYBOS SPRENDIMAI PAGAL SRITIS:

ūkis
Savivaldybės Žemės
ir kaimo
tarybos
plėtra
komisijų,
komitetų veikla
ir kt.
Žemės ūkio ir kaimo plėtros
4%

Savivaldybės tarybos komisijų, komitetų veikla ir kt.
9.5%

Teritorijų
planavimas,
urbanistika

Teritorijų planavimas, urbanistika
9.4%

Energetika,
vandentvarka,
aplinkosauga

Energetika, vandentvarka, aplinkosauga
7.6%

Transportas ir kelių priežiūra
3.6%

Transportas, kelių
priežiūra

49

Strateginis planavimas,
biudžetas, mokesčiai
Strateginis planavimas, biudžetas, mokesčiai
5.7%

19 26

Švietimas, kultūra,
sportas
Švietimas, kultūra, sportas
17.6%

70

62

24

34

20

17

Socialiniai reikalai

Socialiniai reikalai
5.2%

Sveikata
3.6%

Sveikata

147
Turto valdymas ir investicijos
33.8%

Turto valdymas ir
investicijos
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Dėl
nepaprastosios
padėties,
ekstremalios situacijos ir karantino
ataskaitiniais metais visi Savivaldybės
tarybos posėdžiai vyko nuotoliniu būdu
elektroninio ryšio priemonėmis.

NEEILINIAI POSĖDŽIAI
SAUSIO 19 D. IR BALANDŽIO 20 D.
SUŠAUKTI DĖL NEPRITARIMO
PLANUOJAMAI ŪKINEI VEIKLAI
BATNIAVOS SENIŪNIJOS
VIRBALIŪNŲ IR NAUJIENOS
KAIMUOSE.

SAVIVALDYBĖS TARYBA KADENCIJOS PRADŽIOJE 2019 M. BALANDŽIO 18 D.
Nuo 2020 m. lapkričio 26 d. vietoje į Lietuvos Respublikos Seimą išrinkto Justino Urbanavičiaus
Savivaldybės tarybos nare tapo Laima Stankevičienė,
nuo 2021 m. kovo 25 d. vietoje Jono Mačiulio (a. a.) – Algirdas Žandaras.

Savivaldybės administracijos struktūros pakeitimai
2021 m. sausio 1 d. įsigaliojus LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymui,
Savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl Savivaldybės administracijos struktūros
pakeitimo: įsteigė Infrastruktūros plėtros skyrių, atsakingą už infrastruktūros plėtrą ir jos
planavimą. Tuo pačiu sprendimu įgyvendinta Kauno rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos pateikta rekomendacija – patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius,
įtraukiant komunalinio ūkio darbuotojų pareigybes.
Po laimėto konkurso į Kauno rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas Savivaldybės
tarybos sprendimu 5 metų kadencijai nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2026 m. birželio 30 d.
priimta Rima Zieniuvienė.
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STRATEGINIS PLANAVIMAS, BIUDŽETAS,
MOKESČIŲ LENGVATOS
Savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. patvirtinto Savivaldybės 2021–2023 m. strateginio
veiklos plano (SVP) strateginiai tikslai ir uždaviniai atitinka Savivaldybės 2021–2027 metų
strateginio plėtros plano (SPP) prioritetus, tikslus ir uždavinius. SPP išskirtos trys
prioritetinės sritys:
- pažangi ekonomika ir efektyvi piliečiams artimesnė savivalda;
- aukšta gyvenimo kokybė socialiai atsakingame rajone;
- pasiekiamas ir žalesnis rajonas su išvystyta infrastruktūra.
SAVIVALDYBĖS 2021 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PROGRAMOMS
SAVIVALDYBĖS
VALDYMAS
SVEIKATOS
PRIEŽIŪRA
EKONOMINĖ
PLĖTRA IR VERSLO
SKATINIMAS
ŽEMĖS ŪKIS IR
KAIMO PLĖTRA
KOMUNALINIO
ŪKIO PLĖTRA IR
PRIEŽIŪRA
TURTO
ADMINISTRAVIMAS

19,2 mln. Eur / 13,6 proc.

1 element.

1,2 mln. Eur / 0,8 proc.

2 element.

14,9 mln. Eur / 10,6 proc.

3 element.

0,6 mln. Eur / 0,4 proc.

4 element.

6 mln. Eur / 4,3 proc.

5 element.

0,7 mln. Eur / 0,5 proc.

6 element.

APLINKOS
APSAUGA

2,2 mln. Eur / 1,6 proc.

7 element.

5,7 mln. Eur / 4 proc.

KULTŪROS PLĖTRA

8 element.

ŠVIETIMAS IR
UGDYMAS

51,5 mln. Eur / 36,5 proc.

9 element.

SOCIALINĖS
PARAMOS
ĮGYVENDINIMAS

33,4 mln. Eur / 23,7 proc.

10 element.

FIZINIO AKTYVUMO
IR SPORTO
PLĖTOJIMAS
KELIŲ PRIEŽIŪRA IR
VIEŠOJO
TRANSPORTO
PASLAUGOS

0,6 mln. Eur / 0,4 proc.

11 element.

5 mln. Eur / 3,6 proc.

12 element.

0

200

400

Pasikeitus Lietuvos Respublikos Strateginio valdymo įstatymui ir Strateginio valdymo
metodikai, Savivaldybės taryba lapkričio 25 d. patvirtino Kauno rajono savivaldybės
strateginio valdymo tvarkos aprašą, pagal kurį bus organizuojamas strateginio planavimo
dokumentų ir jų įgyvendinimą detalizuojančių planavimo dokumentų rengimas, svarstymas ir
tvirtinimas, įgyvendinimo stebėsena, numatytų rezultatų vertinimas, viešinimas ir kt.
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Patvirtintas 2021 m. Savivaldybės biudžetas:
108 572,4 tūkst. Eur pajamų ir 116 160,4 tūkst. Eur išlaidų
(skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti viršija pajamas 2 000,0 tūkst. Eur;
asignavimai iš laisvo biudžeto lėšų likučio viršija pajamas 4 552,1 tūkst. Eur; asignavimai iš
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likučio viršija pajamas 1 035,9 tūkst. Eur).
2020 m. sausį patvirtintas biudžetas:
96 673,4 tūkst. Eur pajamų ir 100 937,2 tūkst. Eur išlaidų (skolintos lėšos investicijų
projektams finansuoti viršijo pajamas 1315,5 tūkst. Eur; asignavimai iš laisvo biudžeto lėšų
likučio viršijo pajamas 2 041,5 tūkst. Eur; asignavimai iš Europos Sąjungos finansinės
paramos lėšų likučio viršijo pajamas 906,8 tūkst. Eur).
Dėl papildomai gautų pajamų Savivaldybės taryba keitė Savivaldybės biudžetą gegužės,
rugsėjo, lapkričio ir gruodžio mėnesį.

PATIKSLINTAS 2021 M. BIUDŽETAS –
127 791,8 TŪKST. EUR PAJAMŲ
IR 135 379,8 TŪKST. EUR IŠLAIDŲ
2021 m. daugiau lėšų numatyta lopšelių-darželių plėtrai, naujoms grupėms steigti, pedagogų,
kultūros, socialinių ir kitų biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, darbo užmokesčiui.
Savivaldybės skola bankams 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 11 397,8 tūkst. Eur.
(2020 m. gruodžio 31 d. – 10 724,50 tūkst. Eur).

Savivaldybės biudžeto pajamos 2019–2021 m.

96,7
83,1 mln.
mln.

108,6
mln.

110
93,5 mln.
mln.

127,8
mln.

131,5
mln.
106,9
94,3 mln.
mln.

2019 2020 2021

2019 2020 2021

2019 2020 2021

PATVIRTINTAS
PAJAMŲ
PLANAS

PATIKSLINTAS
PAJAMŲ
PLANAS

GAUTA
PAJAMŲ

100,9 97,1

2019

2020

102,9

2021

BIUDŽETO ĮVYKDYMAS
PROCENTAIS
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MOKESČIŲ LENGVATOS

Mokesčių lengvatų kaina
Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų
2021 m. Savivaldybės biudžetas negavo 32,5 tūkst. Eur pajamų:
31,8 tūkst. Eur juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokesčio,
0,2 tūkst. Eur juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio,
0,5 tūkst. Eur juridinių asmenų žemės mokesčio.

Savivaldybių finansinio savarankiškumo siekis
LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FORMAVIMO PRAKTIKA NESUDARO
GALIMYBIŲ PLANUOTI IR ĮGYVENDINTI INVESTICIJAS, NES SAVIVALDYBIŲ
SAVARANKIŠKŲ PAJAMŲ ŠALTINIAI YRA LABAI RIBOTI, O SKOLINIMASIS ITIN
SUVARŽYTAS DĖL GRIEŽTŲ FISKALINIŲ TAISYKLIŲ.

Savivaldybės meras kartu su kitų šalies savivaldybių vadovais 2021 m. vasario 24 d. pasirašė
kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą, Lietuvos Respublikos Seimo
Pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen ir Lietuvos Respublikos Ministrę Pirmininkę Ingridą
Šimonytę dėl savivaldybių finansinio savarankiškumo stiprinimo. Jame prašoma politinės
lyderystės priimant sprendimus dėl kompleksinės savivaldybių finansų sistemos reformos,
tvaraus ir skaidraus finansinio pagrindo sudarymo regioninei politikai įgyvendinti bei
raginama imtis konkrečių veiksmų, suteikiant savivaldybėms daugiau savarankiškumo ir
atsakomybės, įgalinant jas vykdyti regionų plėtrai ir viešųjų paslaugų teikimui būtinas
investicijas, kartu siekiant pasinaudoti ES teikiamomis investicinėmis galimybėmis ir taip
prisidėti prie nacionalinių tikslų įgyvendinimo.
2021 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos savivaldybių asociacijos XXVII suvažiavime priimta
rezoliucija ,,Dėl didesnio savivaldybių skolinimosi lankstumo įtvirtinimo Lietuvos
Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme“, raginanti suteikti
savivaldybėms galimybę lanksčiau skolintis lėšų, reikalingų prisidėti ir įgyvendinti ES fondų
finansuojamus projektus.
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ŠVIETIMAS
2021 m. Kauno rajone švietimo paslaugas teikė 50 Savivaldybės ugdymo įstaigų, 9 privatūs
lopšeliai-darželiai ir 3 privačios pagrindinės mokyklos.

Ugdymo įstaigose 2021 m. mokėsi

Buvo ugdoma

mokinių. (267 mokiniais daugiau
negu 2020 m.)

priešmokyklinio ir ikimokyklinio
amžiaus vaikai. (608 vaikais daugiau
nei 2020 m.)

9950

4566

UGDYMAS MOKYKLOSE

Mokyklų tinklo pertvarka
Mokyklų tinklo pertvarkos tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir
visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą, valstybei ir savivaldybei pakeliamą
kainą.
2016–2020 m. mokyklų tinklo pertvarka buvo vykdoma užtikrinant švietimo paslaugų
prieinamumą, sudarant sąlygas mokytis arčiau gyvenamosios vietos esančioje mokykloje
pagal pradinio ugdymo programą, plečiant mokyklų teikiamas paslaugas, modernizuojant
ugdymo aplinkas, tenkinant bendruomenių poreikius.
ĮGYVENDINANT PERTVARKOS PLANĄ:
įsteigta Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinė mokykla,
įsteigtas Akademijos mokykla-darželis „Gilė“,
likviduota Garliavos Jonučių gimnazija,
atsirado 3 mokyklos-daugiafunkciai centrai,
nebeliko jungtinių 5–8 klasių komplektų,
2 gimnazijose ir 1 pagrindinėje mokykloje pradėtos
teikti ikimokyklinio ugdymo paslaugos,
6 ugdymo įstaigos įgyvendina Visos dienos mokyklos modelį.
Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija tapo pirmąja rajone bendrojo ugdymo mokyklaviešąja įstaiga – Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija, sėkmingai
įgyvendinanti tikslą – pasitelkiant universiteto resursus kurti patrauklią bendruomenei ir
konkurencingą kitoms mokykloms gimnaziją.
Šiuo metu joje mokosi 1010 mokinių, yra 38 klasių komplektai. Mokyklai trūksta patalpų,
todėl pirmaeilis Savivaldybės uždavinys – kuo greičiau kartu su partneriais įgyvendinti
gimnazijos plėtros projektą.
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2021 m. vasario mėnesį Savivaldybės taryba patvirtino bendrąjį Savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planą naujam 2021–2025 m. laikotarpiui (toliau –
Pertvarkos planas). Jame numatyta:
Panevėžiuko mokyklą-daugiafunkcį centrą reorganizuoti ir kaip skyrių prijungti prie
Babtų gimnazijos;
Batniavos mokyklą-daugiafunkcį centrą prijungti prie Kulautuvos pagrindinės mokyklos;
įsteigti Užliedžių mokyklą-daugiafunkcį centrą;
reorganizuoti Kačerginės sanatorijos „Žibutė“ mokyklą, prijungiant ją prie Zapyškio
pagrindinės mokyklos kaip skyrių;
įsteigti Mastaičių pradinę mokyklą-daugiafunkcį centrą;
uždaryti Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos Pažėrų skyrių, vaikus perkelti
į naujai pastatytą Mastaičių mokyklą-daugiafunkcį centrą;
vykdyti stebėseną Vandžiogalos gimnazijoje, Šlienavos pagrindinėje mokykloje,
VšĮ VDU Ugnės Karvelis ir Raudondvario gimnazijų vidurinio ugdymo skyriuose
Ežerėlyje ir Kulautuvoje.

Priimti sprendimai, susiję su Pertvarkos plano įgyvendinimu
Sutikta reorganizuoti Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ mokyklą.
Pritarta Panevėžiuko mokyklos-daugiafunkcio centro reorganzavimui.
Patvirtinti Panevėžiuko mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo ir Babtų
gimnazijos nuostatai.
Patvirtinti Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ mokyklos reorganizavimo ir Zapyškio
pagrindinės mokyklos nuostatai.
Patvirtinti Domeikavos gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo ir Domeikavos
gimnazijos nuostatai.
Pritarta Užliedžių mokyklos-daugiafunkcio centro steigimui.
Atsižvelgdama į tai, kad Mastaičių pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro statybą
planuojama baigti iki 2022 m. rudens, Savivaldybės taryba priėmė sprendimą pakeisti
Pertvarkos planą – įsteigti Mastaičių mokyklą-daugiafunkcį centrą ir pertvarkyti Garliavos
Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos vidaus struktūrą, likviduojant Mastaičių ir Pažėrų
skyrius anksčiau, iki 2022 m. rugsėjo 1 d.
Mastaičių mokykloje-daugiafunkciame
centre bus įsteigtos 4 ikimokyklinio, 2
priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės
ir 8 pradinės klasės.

MASTAIČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO
CENTRO VIZUALIZACIJA

Į naują ugdymo įstaigą bus perkelti Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos
Mastaičių skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupėse ir pradinėse klasėse besimokantys
vaikai, 5–10 klasių mokiniams bus sudarytos sąlygos mokytis Garliavos Adomo Mitkaus
pagrindinės mokyklos patalpose. Mokyklos Pažėrų skyrius bus likviduotas, o vaikai perkelti į
naujai pastatytą Mastaičių mokyklą-daugiafunkcį centrą.
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Savivaldybėje kasmet atliekama mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų ir valstybinių
brandos egzaminų rezultatų analizė, įvertinami pokyčiai ir pažanga. 2016-2021 metų
rezultatai aptarti mokymo dalykų metodiniuose būreliuose, švietimo įstaigų vadovų
pasitarimuose. 2021 m. gegužės 17 d. surengta konferencija „Pokyčiai švietimo
organizavime Kauno rajone: siekiai ir rezultatai“, joje dalyvavo pedagogai praktikai, kitų
savivaldybių atstovai, pranešimą skaitė LR Seimo narė prof. Vilija Targamadzė.
Įgyvendinant LR valstybės biudžeto lėšomis finansuotą neformalųjį vaikų švietimą
(NVŠ) 2021 m. vykdytos 79 programos (2020 m. – 80), jose dalyvavo 2609 mokiniai
(2020 m. – 2153).
Programoms įgyvendinti panaudota 321,7 tūkst. Eur. (2020 m. – 290,6 tūkst. Eur).
Tarybos sprendimu 100 tūkst. Eur NVŠ lėšų skirta 2021 m. vaikų vasaros
stovykloms finansuoti. Surengtos 125 vasaros ir 8 rudens stovyklos.

Įstaigų modernizavimas, ugdymui tinkamos aplinkos kūrimas
Šlienavos pagrindinės mokyklos, Užliedžių pradinės mokyklos ir Karmėlavos Balio Buračo
gimnazijos Ramučių skyriaus bendruomenės naujuosius mokslo metus pradėjo rekonstruotose
patalpose.

UŽLIEDŽIŲ PRADINĖ
MOKYKLA

RAMUČIŲ PRADINĖ
MOKYKLA

ŠLIENAVOS PAGRINDINĖ
MOKYKLA
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Pagal viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektą „Švietimo, sporto, laisvalaikio ir
sveikatingumo paslaugų prieinamumo didinimas Kauno rajono savivaldybėje“ pradėta
Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos Mastaičių skyriaus naujo pastato statyba,
Mastaičių baseino renovacija, mokslo paskirties pastato Kačerginėje rekonstrukcija, Zapyškio
pagrindinės mokyklos priestato su nauja katiline statyba.
KAČERGINĖS PRADINĖ
MOKYKLA

MASTAIČIŲ BASEINAS

MASTAIČIŲ PRADINĖ
MOKYKLA

ZAPYŠKIO PAGRINDINĖ
MOKYKLA

Modernizuotas Lapių lopšelis-darželis, atliktas antro Eigirgalos lopšelio-darželio korpuso
apšiltinimas, Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ renovacija. Tęsiama Neveronių
lopšelio darželio, Užliedžių ir Ramučių daugiafunkcių centrų rekonstrukcija.

Problema: pedagogų trūkumas
2021 M. MOKYKLOSE, IKIMOKYKLINIO IR
NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGOSE DIRBO

1288 MOKYTOJAI:

29 – mokytojai ekspertai,
414 – mokytojų metodininkų,
458 – vyresnieji mokytojai,
387 – mokytojai.
ETATAI:

17,75 specialiojo pedagogo,
56,5 logopedo,
31 psichologo,
27,5 socialinio pedagogo,
91,75 mokytojo padėjėjo etatų.

2021-2025 m. mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų poreikio analizė
parodė, kad per penkerius metus
Savivaldybės mokyklose trūks apie 20
pagalbos
mokiniui
ir
mokytojui
specialistų ir daugiau kaip 140 mokytojų.
Labiausiai stigs matematikos, fizikos,
pradinio ugdymo ir ikimokyklinio
ugdymo pedagogų.
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Siekdama spręsti pedagogų trūkumo problemą, Savivaldybės taryba patvirtino Pedagogų
rengimo, perkvalifikavimo ir pritraukimo į Kauno rajono mokyklas 2021–2025 metais
tvarkos aprašą, kurio paskirtis – nustatyti trūkstamų specialybių mokytojų, pagalbos mokiniui
specialistų pritraukimo į Kauno rajono savivaldybės mokyklas tvarką ir finansavimo teikimo
sąlygas.
Finansuota 13 studentų persikvalifikavimo studijų,
9 studentams skirta 200 Eur mėnesinė stipendija.
12 studentų įgis ikimokyklinio,
3 – pradinio ugdymo,
1 – anglų kalbos,
1 – fizinio ugdymo,
1 – fizikos,
2 – matematikos mokytojų kvalifikacijas,
1 – logopedo ir
1 – specialiojo pedagogo specialybes.

Pedagogams
ir
savivaldybės
gyventojams buvo sudaryta finansinė
galimybė persikvalifikuoti, įgyti kito
mokomojo dalyko ar pedagoginę
kvalifikaciją, o mokiniai skatinami
rinktis
studijuoti
pedagogines
specialybes.

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
Priešmokyklinis ugdymas buvo teikiamas 1015 vaikų (2020m. - 832 vaikams). Vaikų
darželiuose mokėsi 531 (2019 m. - 437) priešmokyklinukas, bendrojo ugdymo mokyklose –
484 (2019 m. – 395 ) vaikai.
Ikimokyklinis ugdymas buvo teikiamas 3551 vaikui (2020 m. - 3126 vaikams).

2021 M. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS ĮSTEIGTOS

848 NAUJOS VIETOS
(2020 M. – 1025):

100 – moduliniame darželyje Užliežiuose,
72 – Užliedžių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Karmėlavos Balio Buračo
gimnazijos Ramučių skyriaus patalpose,
91 – Savivaldybės švietimo įstaigose: Lapių lopšelyje-darželyje, Babtų lopšeliodarželio Sitkūnų skyriuje, Šlienavos pagrindinėje mokykloje, Garliavos Adomo
Mitkaus pagrindinėje mokykloje,
85 - privačiame darželyje pagal bendradarbiavimo sutartį su UAB „Aurora
Group“,
60 – pratęsus patalpų nuomos sutartį privačiame „Tauškučių" darželyje;
440 – iš privačių investuotojų išsinuomotose patalpose: 200 vietų – Noreikiškių
lopšelyje-darželyje ,,Smalsutis“ ir 240 vietų – Garliavos lopšelyje-darželyje
,,Uosiukas“.
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Ataskaitiniais metais Savivaldybės taryba priėmė sprendimus:
steigti Domeikavos l/d „Luknė“,
steigti Garliavos l/d ir Noreikiškių l/d,
pakeisti Garliavos l/d pavadinimą,
patvirtinti Garliavos l/d „Uosiukas“ nuostatus.

NAUJAS LOPŠELIS-DARŽELIS „SMALSUTIS“
NOREIKIŠKĖSE

LOPŠELIS-DARŽELIS „LUKNĖ“ DOMEIKAVOJE

Garliavoje atidarytas
lopšelis-darželis
„Uosiukas“ – vienas
moderniausių Kauno
regione.

Nors per 2 metus darželiuose sukurta beveik 2000
naujų vietų darželiuose, Užliedžių, Lapių,
Karmėlavos, Raudondvario seniūnijose liko
vaikų, nepatekusių į ikimokyklinio ugdymo
įstaigas. Iš viso rajone metų pabaigoje vietų
darželiuose laukė 288 1,5–2,5 metų vaikai.
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KULTŪRA
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir jos
prieigos tapo ypatinga vieta įvairaus žanro
renginiams: Valstybės (Karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dienos minėjimui ir kitoms šventėms,
Kaunas Jazz festivaliui, profesionalių atlikėjų
koncertams, aitvarų festivaliui ,,Tarp žemės ir
dangaus“. Čia spalio 15 d. vykusioje šventėje
Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila pašventino
Sūduvos krašto, Lietuvos etnografinio regiono,
heraldikos simbolius – herbą ir vėliavą.
SŪDUVOS KRAŠTO HERALDIKOS
ŽENKLŲ ŠVENTINIMO CEREMONIJA

Savivaldybės seniūnijos turėjo galimybę dalyvauti projekto „Kaunas – Europos kultūros
sostinė 2022“ programose: „Modernizmas ateičiai“, „Atminties biuras“, „Dizainas visiems“
ir „Landšafto projektų vystymas“, „Fluxus labas“, „Laimės diena“, „Kultūros sektoriaus
partnerystės“, „Šiuolaikinės seniūnijos“. Laimės dieną specialiu autobusu apkeliautos visos
seniūnijos, Roberto Magro spektaklį „Vizijos“ pamatė trijų seniūnijų gyventojai, šešiose
seniūnijose vyko šiuolaikinio scenos meno festivalis ConTempo ir dar šešiose – „Kaunas –
Europos kultūros sostinė 2022“ metų atidarymo renginiai.
Surengtos šventės ir tradiciniai renginiai:
Valstybės dienos šventė Raudondvario pilyje,
roko kultūros festivalis „Gatvės rokas“
Karmėlavoje,
,,Pėdos marių dugne“ Samyluose,
tarptautinis Lietuvos dūdmaišininkų festivalis
A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejuje,
bardų festivalis „Akacijų alėja“ Kulautuvoje,
Kalėdų eglutės įžiebimo šventė
Raudondvaryje ir kt.
„GATVĖS ROKAS“ RAMUČIUOSE
Gegužės mėnesį Vilkijoje pristatyta šiuolaikiškai
įrengta renginių aikštė, kurioje atsirado ir
meninių ženklų šiame miestelyje XIX a.
antroje pusėje gyvenusiems litvakams Leibai ir
Tilei Karnovskiams, džiazo žvaigždės Louiso
Armstrongo įtėviams.

VILKIJOS AMFITEATRO ATIDARYMAS

2021 m. buvo tvarkoma Kauno rajono muziejaus filialo – Tado Ivanausko Obelynės sodyba.
Atnaujintose erdvėse vyko operos solisto Mindaugo Jankausko ir pianistės Rūtos Blaškytės
koncertai, įspūdingai įžiebta kalėdinė eglė.
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Nuo rugsėjo mėn. Čekiškės laisvalaikio salės veiklos
persikėlė į naujas patalpas Čekiškės Prano Dovydaičio
gimnazijos priestate, kur sudarytos tinkamos sąlygos ne
tik mėgėjiško, bet ir profesionalaus meno skaidai.
Atsižvelgiant į Vilkijos apylinkių gyventojų kultūrinius
poreikius, įsteigta Saulėtekių laisvalaikio salė.

Spalio mėnesį Švedijos Karalystėje vykusioje tarptautinėje konferencijoje
Raudondvario dvaras buvo priimtas į Pilių ir muziejų aplink Baltijos jūrą asociaciją ir

PELNĖ TARPTAUTINĮ PRIPAŽINIMĄ – ŠIAIS METAIS RAUDONDVARYJE VYKS ŠIOS
ORGANIZACIJOS FORUMAS.

Savivaldybės viešoji biblioteka parengė kardinolo V. Sladkevičiaus metams skirtą virtualią
parodą, įvyko Lietuvos partizano J. Lukšos-Daumanto metams skirtas V. Vitkausko knygos
„Juozas Lukša-Daumantas ir jo atminimo įamžinimas“ pristatymas, poeto V. Mačernio
metams skirtas renginys „Aktorius A. Bialobžeskis skaito V. Mačernį“.

PAVELDOSAUGA
Lietuvos Respublikos Seimas 2021 metus paskelbė Juozo Lukšos-Daumanto metais. Artėjant
partizano 100-sioms gimimo ir 70-sioms žūties metinėms Lietuvos krašto apsaugos
ministerija ir Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgos parengė kilnojamą fotoinformacinę parodą „Juozas Lukša: gyvenimo ir kovos kelias“. Birželio 3 d. ši paroda
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje pristatyta gimnazijos ir kaimyninių mokyklų
bendruomenių atstovams.
Rugsėjo 4 d. Juozo Lukšos-Daumanto žūties vietoje
Alšėnų seniūnijoje Pabartupio kaime vykusiame
renginyje
dalyvavo
Lietuvos
Respublikos
Prezidentas Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos
Seimo, Krašto apsaugos ministerijos atstovai.
Savivaldybė skyrė lėšų knygai „Juozas LukšaDaumantas ir jo atminimo įamžinimas“ išleisti.
80-osioms Birželio 23-osios
sukilimo metinėms Kačerginės seniūnijoje atnaujintas
paminklas žuvusiems sukilėliams. Europos paveldo dienoms sukurti virtualūs pasakojimai
apie Kauno tvirtovės I fortą, Sitkūnų radiją ir Sausio 13-osios įvykius Kauno rajone,
Kačerginės miestelio istoriją.
Liepos 30 d. Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje vyko tarpukario Lietuvos vidaus
reikalų ministro, generolo Kazimiero Skučo žūties 80-mečio minėjimas, parodytos
dokumentinio filmo „Traukinys į mirtį“ ištraukos, pristatyta žurnalistės Virginijos Skučaitės
knyga „Traukinio į mirtį pėdsakais“.
Tęsiama bažnyčių finansavimo programa – skirta lėšų bažnyčių ar jų priklausinių
projektavimo, statybos arba remonto darbams. Programos lėšų dalis skirta Kulautuvos
švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčiai atstatyti. Savivaldybės meras su Kauno arkivyskupu
metropolitu Kęstučiu Kėvalu aptarė Kauno arkivyskupijos norą Užliedžių seniūnijoje įkurti
sielovados centrą su maldos namais.
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Minint 80-ąsias Holokausto metines Vilkijos apylinkių
seniūnijoje, Jaučakiuose, buvo pastatytas naujas
memorialas nužudytiesiems žydų tautybės asmenims
atminti. Rugsėjo mėnesį Raudondvaryje vyko žydų kultūros
renginys „Už gerus darbus“. Jo metu žydų kultūrai ir
istorijai labiausiai nusipelniusiems žmonėms bei
institucijoms įteikti Kauno Gaono medaliai.

SPORTAS
2021 m. sausio 28 d. Savivaldybės taryba
patvirtino Fizinio aktyvumo ir sporto projektų
programos įgyvendinimo iš Kauno rajono
savivaldybės biudžeto konkurso aprašą, kuriuo
nustatė sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių
asmenų veiklos finansavimo iš Savivaldybės
biudžeto kriterijus ir tvarką.
Garliavos Adomo Mitkaus
pagrindinėje mokykloje
įsteigta sustiprinto fizinio
ugdymo klasė. 26 mokiniai
lanko futbolo, rankinio ir
karatė treniruotes.

Po ekspertų vertinimo buvo
atrinkti 23 fizinio aktyvumo ir
sporto projektai, juos įgyvendinant
organizuota daugiau kaip 30
sporto varžybų ir fizinio aktyvumo
renginių.

Kauno rajono sporto mokykloje vyksta 12 sporto šakų
užsiėmimai, kuriuos lanko 711 mokinių. Kauno rajono
dziudo ir jojimo sporto mokykloje yra 201 sportininkas.
Ne vieną pasaulio, Europos ir Lietuvos akademinio
irklavimo čempioną išugdęs Kauno rajono sporto
mokyklos mokytojas Antanas Lavickas nominuotas
Metų mokytoju.

2021 m. atnaujinta Babtų gimnazijos ir Zapyškio
pagrindinės
mokyklos
sporto
infrastruktūra,
sutvarkytas Raudondvario gimnazijos sporto
aikštynas, renovuota krepšinio aikštelė Liučiūnų
kaime, vyko darbai Karmėlavos Balio Buračo
gimnazijos sporto aikštyne. Naujai atidarytoje J.
Kochanausko kordinių automodelių trasoje prie
Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos surengtos
tarptautinės varžybos.

BABTŲ SPORTO AIKŠTYNAS

2021 metais aukštų sportinių laimėjimų pasiekė Kauno rajono sporto klubų komandos:
Sporto klubo „HC Garliava“ moterų rankinio komanda „CASCADA-HC Garliava SM“ tapo
Lietuvos moterų rankinio lygos čempione, Lietuvos rankinio federacijos taurės ir supertaurės
laimėtoja; Kauno rajono „FC Hegelmann“ vyrų futbolo komanda debiutiniame Lietuvos
futbolo federacijos „Optibet A lygos“ čempionate iškovojo aukštą V-ą vietą; Kauno rajono
futbolo klubo „Garliava“ komanda Lietuvos futbolo federacijos antros lygos čempionate
užėmė IV-ą vietą ir iškovojo teisę 2022 metais žaisti Lietuvos futbolo federacijos pirmojoje
lygoje; Kauno rajono 3x3 vyrų krepšinio komanda „Tauras“ Europos iššūkio taurės ture
„Notorious Games Cergy-Pontoise Challenger 2021“ iškovojo II-ą vietą, o Lietuvos 3x3
krepšinio čempionato, kuriam oficialiai buvo suteiktas aukšto sportinio meistriškumo
varžybų statusas, „PRO“ grupės varžybose užėmė III-ą vietą.
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KELIŲ INFRASTRUKTŪRA
Kaip ir kasmet, Savivaldybės taryba patvirtino
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis
(KPPP) finansuojamų objektų sąrašą ir
Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir
gatvėms skirtų lėšų paskirstymą.

SAVIVALDYBĖJE YRA:

2062 vnt.

vietinės reikšmės kelių ir gatvių,
kurių bendras ilgis

1742,8 km,
iš jų

575,9 km – asfaltuoti,
938,2 km – žvyrkeliai,
228,7 km – grunto keliai be
dangos.

2019 M., 2020 M. IR 2021 M. KELIŲ
PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI SKIRTOS LĖŠOS
(TŪKST. EUR), BE ES PARAMOS

SKIRTOS LĖŠOS, TŪKST. EUR

LĖŠŲ ŠALTINIS

2019 M.

2020 M.

2021 M.

KPPP

3684,1

4944,6

4730,1

Savivaldybės biudžetas

2129,2

3029,3

2652,9

Įmonių ir privačių asmenų lėšos

381,9

385,2

90,5

6195,2

8359,1

7473,5

IŠ VISO

2021 M. ATLIKTI DARBAI
ĮRENGTA NAUJOS
ASFALTO DANGOS

21,5 KM

ĮRENGTA AUTOMOBILIŲ
STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ

ATNAUJINTA SENOS
ASFALTO DANGOS

8,2 KM

UŽTAISYTA
DUOBIŲ

ĮRENGTA IR ATNAUJINTA PĖSČIŲJŲ,
DVIRAČIŲ TAKŲ IR ŠALIGATVIŲ

12

10 443 KV. M

3 KM
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Sodininkų bendrijų rėmimo programa
Pernai pradėjo veikti Savivaldybės sodininkų bendrijų
rėmimo programa. Sodininkų bendrijos galėjo teikti
paraiškas finansuoti kadastrinių matavimų, inventorizacijos,
teisinės registracijos atlikimą, techninės dokumentacijos
rengimą, bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių, gatvių,
elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir
valymo ir bei kitų bendrojo naudojimo objektų priežiūrą,
atnaujinimą arba statybą.

GAUTA

19 PARAIŠKŲ,
IŠ JŲ 15-AI SKIRTA

42,47 TŪKST. EUR
PROGRAMOS LĖŠŲ.

Savivaldybės taryba 2021 m. vasario 25 d. nusprendė pradėti rengti Kauno rajono
savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialųjį planą ir nustatė
planavimo tikslus:
inventorizuoti esamą Kauno rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklą;
užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą Kauno rajono
savivaldybės teritorijoje;
pagerinti junglumą kelių transportu tarp gyvenamųjų vietovių, sudarant sąlygas
daugiarūšėms kelionėms ir darniam Kauno rajono bei kitų savivaldybių gyventojų
mobilumui.

VIEŠASIS TRANSPORTAS
Kelių priežiūros ir transporto problemos ne kartą aptartos su Lietuvos automobilių kelių
direkcijos atstovais. Šiems klausimams buvo skirtas ir Savivaldybės mero susitikimas su
LR Seimo nariais M. Matijošaičiu, G. Surpliu, J. Urbanavičiumi, V. Pranckiečiu. Jame
kalbėta apie Karmėlavos oro uosto plėtrą ir transporto problemas Karmėlavos seniūnijoje,
Narėpų ir Ramučių bendruomenių skundus dėl eismo saugumo kelyje A1, būtinybę
rekonstruoti valstybinius kelius, ypač Šakių plentą, kurio atkarpoje ties Akademija formuojasi
spūstys, taip pat laivybos Nemune gaivinimą ir Kačerginės automobilių lenktynių trasos
ateitį.

Iki šiol yra nepasibaigę teisminiai ginčai dėl Savivaldybės
administracijos organizuoto vietinio (priemiestinio) reguliaraus
susisiekimo autobusų maršrutų aptarnavimo paslaugų pirkimo
konkurso.

19

SOCIALINIAI REIKALAI

SOCIALINIAI REIKALAI
Socialinės paramos ir socialinių paslaugų klausimais 2021 m. priimti reikšmingi
Savivaldybės tarybos sprendimai.
Patvirtintas Savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planas, kurio tikslas – užtikrinti
socialinių paslaugų prieinamumą ir tęstinumą Kauno rajono gyventojams bei stiprinti
socialinių paslaugų tinklą.
Patvirtinta Savivaldybės užimtumo didinimo programa.
Pakeistas Savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas ir
nuo 120 Eur/mėn. iki 200 Eur/mėn. padidinta pagalbos pinigų suma, skiriama
globėjams (rūpintojams) už vaikų, likusių be tėvų globos, globą ar priežiūrą, taip pat
nustatyta, kad pagalbos pinigai mokami ir budintiems globotojams, kurie turi teisę
prižiūrėti ar globoti likusius be tėvų globos vaikus.
Patvirtintas Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros
organizavimo Savivaldybėje tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja vaiko, likusio be tėvų
globos, priežiūrą budinčio globotojo šeimoje kriziniais atvejais ar kol baigsis vaiko
laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas į šeimą, ar vaikui bus nustatyta nuolatinė
globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.
Patvirtinta Šeimynos finansavimo tvarka, kuri leis užtikrinti Savivaldybėje veikiančių
šeimynų finansinį ir materialinį stabilumą ir sudarys sąlygas kokybiškai veiklai.
Nustatyta Savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir
skyrimo tvarka.
Nustatyta piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Savivaldybės gyventojams
teikimo tvarka, kuria tokiems gyventojams sudarytos palankesnės sąlygos gauti piniginę
socialinę paramą, didinti jų motyvaciją integruotis į darbo rinką.
Pakeistas Kreipimosi gauti socialinę paramą mokiniams tvarkos aprašas ir nustatyti
atvejai, kai mokiniai, besimokantys pagal priešmokyklinio ar pagal pradinio ugdymo
programą pirmoje klasėje, turėtų teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos gaunamų
pajamų.
Padidintas Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro
didžiausias leistinas pareigybių skaičius, siekiant užtikrinti Savivaldybės gyventojų
poreikį gauti socialines paslaugas, sutrumpinti paslaugos laukimo laiką ir pasiruošti
socialinės priežiūros paslaugų akreditavimui. Sudaryta galimybė centre įsteigti 11
papildomų socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybių, 1 socialinio darbo
organizatoriaus pareigybę, 0,5 – bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės.
Savivaldybės užimtumo didinimo programai įgyvendinti iš Valstybės biudžeto skirta

218,9 TŪKST. EUR, ĮDARBINTI 74 KAUNO RAJONO GYVENTOJAI.
Užimtumo tarnybos duomenimis, 2021 m. Kauno rajone buvo įregistruoti

6036 BEDARBIAI.

Kauno rajono teritorijoje registruoto nedarbo rodiklis 2021 m. buvo 12,2 proc. visų darbingo
amžiaus gyventojų, t. y.

0,8 PROC. MAŽESNIS NEI ŠALIES VIDURKIS IR
1,3 PROC. MAŽESNIS NEI KAUNO APSKRITYJE.
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Su 10 nevyriausybinių organizacijų pasirašytos
socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje
projektų
finansavimo
ir
įgyvendinimo sutartys: Kauno krašto nefrologinių
ligonių draugija „Kauno gyvastis“, Lietuvos
kurčiųjų draugijos Kauno teritorine valdyba,
Kauno rajono neįgaliųjų draugija, VšĮ LASS
pietvakarių centru, Garliavos neįgaliųjų draugija,
Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų sąjunga, Kauno
krašto neįgaliųjų sąjunga, VšĮ „Nacionaliniu
socialinės integracijos institutu“, Kauno neįgaliųjų
rekreacijos ir sporto institutu ir Lietuvos
samariečių bendrijos Kauno rajono skyriumi.

Sutartims įgyvendinti buvo skirta
164,8 TŪKST. EUR valstybės biudžeto ir
35,1 TŪKST. EUR Savivaldybės biudžeto
lėšų.

420 NEĮGALIŲ GYVENTOJŲ,
25 NEĮGALŪS VAIKAI IR
55 JŲ ŠEIMOS NARIAI

gavo socialinės reabilitacijos paslaugas:
neįgaliųjų dienos užimtumo, individualios
pagalbos, meninių gebėjimų lavinimo,
pagalbos atkuriant ar stiprinant darbinius
įgūdžius, aktyvios ir sveikos gyvensenos
skatinimo.

2021 m. rudenį Zapyškio seniūnijoje pradėjęs
veikti Zapyškio bendruomeninių paslaugų centras
subūrė senjorų klubą, organizavo ekskursijas,
paskaitas apie sveiką gyvenimo būdą, sveikatinimo
stovyklą.

VšĮ „Socialinis taksi“ kartu su partneriais VšĮ „Socialinės partnerystės grupe“ Savivaldybėje
pradėjo teikti pavėžėjimo su asistentu paslaugą, kuri užtikrins saugų ir patogų negalią
turinčių žmonių keliavimą. Pagrindinis šios paslaugos privalumas – ji prieinama 24 val.
per parą, 7 dienas per savaitę.
Įgyvendinant Savivaldybės tarybos sprendimą,
Ringaudų seniūnijoje nupirktas pastatas, kuriame
nuo
balandžio
mėnesio
pradėjo
veikti
bendruomeniniai
vaikų
globos
namai.
Šiuolaikiškai įrengtame erdviame kotedže įsikūrė
šeši 10-16 metų paaugliai.

2021 m. Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo taryba,
gavusi 19 prašymų, iš viso skyrė 9 385 Eur
paramos.
13 šeimų įsigijo kompiuterius, 12 vaikų apmokėtos
vasaros stovyklos, 2 šeimoms parama skirta vaikų
ugdymui ir gabumams lavinti.

Socialinės paramos skyrimo komisija
2021 m. piniginei socialinei paramai
įstatymų
nenumatytais
atvejais
panaudojo

257,3 TŪKST. EUR

Savivaldybės biudžeto lėšų.
(2020 m. skirta 182,3 tūkst. Eur).
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SVEIKATA
Ataskaitiniais metais Savivaldybės taryba priėmė Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų
veiklai reikšmingus sprendimus: pritarė Kauno rajono savivaldybės administracijos
dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams
mažinti“, patvirtino finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Savivaldybės asmens
sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos
aprašą. Gaila, kad galimybe gauti dalinį finansavimą studijoms pasinaudojo tik vienas
rezidentas, priimtas dirbti į Garliavos PSPC.
Kauno rajone sergamumo COVID-19 liga rodiklis 100 tūkst. gyventojų 2021 12 30 buvo

524,9, LIETUVOJE – 724,0.

SAVIVALDYBĖJE PASKIEPYTA 68,6 PROC. GYVENTOJŲ, TIEK
PAT, KIEK IR LIETUVOJE.
Vyresnių kaip 80 m. – 67,0 proc., 75-79 m. – 78,7 proc., 70-74 m. – 87,3 proc.

Savivaldybė
skiepijo
gyventojus
arti
namų,
vakcinavimo centrai veikė 5 seniūnijose: Garliavoje,
Akademijoje, Raudondvaryje, Domeikavoje ir Vilkijoje,
o Garliavoje ir Domeikavoje dirbo mobilieji patikros
punktai.
Vasarą į vienkiemius bei nuo centro atitolusius kaimus
pas vienišus, neturinčius galimybių atvykti į
vakcinavimo centrus vyresnius žmones kartą per savaitę
vyko mobilusis skiepų autobusiukas. Šią akciją
reklamavo disko metikas olimpietis Andrius Gudžius ir
Dakaro ralio lenktynių nugalėtojas motociklininkas
Arūnas Gelažninkas.
Savivaldybės taryba lapkričio mėnesį skyrė 25 000 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšų Savivaldybėje veikiančių
asmens sveikatos priežiūros įstaigų (viešųjų ir privačių)
šeimos gydytojų komandos nariams premijuoti už indėlį
skatinant Kauno rajono gyventojų vakcinaciją nuo
COVID-19 ligos.
Savivaldybės
visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios
programos 9 priemonėms ir 3
projektams
įgyvendinti
panaudota

83 877 EUR

(2020 m. – 31 457 Eur).

Didžioji dalis lėšų – 71 856 Eur – panaudota visuomenės
sveikatos rėmimo priemonėms: gyventojų fiziniam
aktyvumui skatinti, naujo vaikų mitybos modelio plėtrai
savivaldybės mokyklose, sveikatą stiprinančių mokyklų
bendruomenių fizinei ir emocinei aplinkai gerinti,
vakcinacijai ir kt. Įsigyti 6 defibliriatoriai.
12 021 Eur išleista sveikatinimo projektams: „Vienišų
senjorų psichologinio mikroklimato ir sveikatos
gerinimas Zapyškio ir Ežerėlio seniūnijose“ (Jadagonių
piliakalnio bendruomenė), „Veikla visiems“ (Samylų
bendruomenės centras), „Nenustok – judėk!“ (asociacija
„Kulautuviečiai“).
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VERSLAS
Kauno rajone verslo subjektų skaičius kasmet auga,
tačiau išduotų verslo liudijimų skaičius mažėja.
Dauguma įsikūrusių įmonių užsiima didmenine ir
mažmenine prekyba, o didžiąją dalį darbo vietų
sukuria smulkios ir vidutinės įmonės.

2021 m. Kauno rajono
savivaldybės smulkiojo ir
vidutinio verslo skatinimo fondas
suteikė

40 403 EUR PARAMĄ.
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ŪKIO SUBJEKTAI PAGAL EKONOMINES
VEIKLOS RŪŠIS

2021 m. intensyviai vyko dviejų su Kauno laisvosios ekonominės zonos plėtra susijusių
projektų „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno laisvojoje
ekonominėje zonoje“ ir „Kauno laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtros“ darbai.
Finansavimą gavo „Kauno LEZ infrastruktūros, skirtos investicinių sklypų pasiūlos ir
patrauklumo didinimui, vystymas“.
Per 2021 m. LEZ įsisavinta

7,248 MLN. EUR ES LĖŠŲ,

tai yra 3,619 mln. Eur arba 2 kartus daugiau nei 2020 m. Tokį augimą įtakojo
Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje vykdomi projektai.
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Bendradarbiavimas su verslu
Savivaldybės taryba 2021 m. pritarė šioms
bendradarbiavimo su verslo organizacijomis sutartims:
Bendradarbiavimas
su
UAB
„Kauno
kogeneracinė jėgaine“. Sutarties esmė –
bendrovė turės teisę teikti finansinę paramą
Savivaldybei
šalia
Bendrovės
įsikūrusių
bendruomenių vykdomiems projektams ir
iniciatyvoms,
taip
prisidėdama
prie
bendruomenėms svarbių infrastruktūros gerinimo
projektų, renginių bei kitų iniciatyvų.
Bendradarbiavimas
su
Kauno
laisvosios
ekonominės zonos valdymo UAB. Sutarties
tikslas – užtikrinti šalių bendradarbiavimą ir
kooperaciją, nukreiptą į socialinę infrastruktūros
plėtrą, kuri reikalinga pagerinti Karmėlavos
seniūnijos bendruomenės gyvenimo sąlygas.

Verslo zonų plėtra
Kauno rajono Bendrajame plane išskiriamos 4
verslo investicijoms patrauklios zonos:
LEZ ir Ramučių industrinis parkas.
Verslo parkas ties Kumpių ir Giraitės k.
(prie autostrados A1).
Verslo parkas ties Jonučių ir Kampiškių k.
Industrinė zona prie Juragių k.
Planuojama, kad
2022 m. tvirtinant naująjį
savivaldybės bendrąjį planą bus:
plečiama verslo zona ties Kumpių ir Giraitės k.
planuojamas naujas verslo parkas Garliavos
apylinkių seniūnijoje prie Ražiškių k.

Apdovanojimai
Kauno pramonės ir prekybos rūmai kartu su Kauno rajono savivaldybe nuo 2015 m.
organizuoja konkursą „Sukurta Kauno rajone“. 2021 m. jo laureatėmis tapo trys įmonės:
UAB „Acheta“ - už duoneles su džiovintų svirplių miltais,
UAB „Elinta robotics“, sukūrusi baldų detalių kokybės kontrolės sistemą „SmartPeek“,
UAB „Rimo“/„Patikima linija“ - už autovežį RIMO ADERO.
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Jau daugiau nei 10-metį Kauno rajono savivaldybė skelbia sėkmingiausias metų įmonės.
2021 m. apdovanojimus gavo 7 įmonės:
Socialiai atsakingas verslas:
UAB „PILĖNŲ KLINIKA“
Moteris versle
UAB „MĖLYNĖ“

Indėlis į biudžetą:
UAB „JOLDIJA“
Inovacijos:
UAB „ELINTA ROBOTICS“

UAB „SIRIN DEVELOPMENT“ VADOVAS

Jaunas verslas:
UAB „GERA ERDVĖ“
Turizmo skatinimas Kauno rajone:
UAB „VANDUO MARSE“
Draugiškiausia aplinkai:

UAB „SIRIN DEVELOPMENT“
APDOVANOJAMA UAB „ELINTA ROBOTICS“

2021 m. renginyje apdovanotos ir 2020 m. apdovanojimus pelniusios 7 įmonės, nes tais
metais renginys nevyko dėl paskelbtos pandemijos.

TURIZMAS
Savivaldybės taryba priėmė sprendimą rengti Kauno rajono savivaldybės turizmo plėtros
teritorijų vystymo specialųjį planą, kuriame bus suformuotos ilgalaikės rekreacinės
teritorijos, identifikuoti probleminiai arealai, nustatytos turizmui ir poilsiui skirtų rekreacinių
teritorijų turizmo rūšys, detalizuoti, integruoti planuojamoje teritorijoje galiojančių
kompleksinių bei specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, suformuoti
atitinkantys teritorijos identitetą ir specifiką ūkinės veiklos reguliavimo reglamentai
specializuotose teritorijose, suformuotos prielaidos ir galimybės investicijoms vykdant
turizmo ir rekreacinės veiklos skatinimą, numatytos viešosios infrastruktūros objektų
statybai reikalingos (rezervuotinos) teritorijos.
Kurortinėje teritorijoje buvo vystoma turizmo
infrastruktūra. Kačerginėje šalia sanatorijos
„Žibutė“ rekonstruota aikštė, kurioje įrengta
automobilių stovėjimo aikštelė, poilsio zona su
suoliukais, gėlynais ir kitais mažosios
architektūros objektais. Kulautuvoje įrengta
mineralinio
vandens
biuvetė.
Baigtas
įgyvendinti Kauno rajono viešųjų kultūros ir
gamtos paveldo objektų lankomumui ir
žinomumui didinti skirtas turizmo e-rinkodaros
projektas „Kauno miesto ir rajono savivaldybes
jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų MINERALINIO VANDENS BIUVETĖ
KULAUTUVOJE
informacinės infrastruktūros plėtra“.
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Plečiant paslaugų įvairovę nuo birželio mėn.
įveiklintas naujasis laivas „Zapyškis“. Buvo
2021 m. gegužės 6 d. laivybos
organizuojamos
kelionės
į
Kačerginę,
sezoną pradėjo keltas „Nevėžis“,
Kulautuvą, Vilkiją ir Raudondvarį, edukacinės
maršrutu Zapyškis–Kulautuva–
programos moksleiviams ir suaugusiesiems,
Zapyškis plukdęs dviratininkus. Iš
supažindinant su kultūros paveldu, kurortinėmis
viso buvo įvykdyti 1246 reisai,
teritorijomis, etnokultūra, laivyba Nemune,
plaukė 5903 žmonės.
vykdyti
užsakomieji
reisai
privatiems
renginiams, apžvalginiai turai.
Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas turtas – 444,14 kv. m Raudondvario
dvaro sodybos pastatas-gyvenamasis namas Savivaldybės tarybos sprendimu pagal panaudos
sutartį perduotas 10 metų VšĮ „Raudondvario dvaras“. Savivaldybės įstaiga ieškos finansinių
galimybių tvarkyti ir saugoti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytą turtą.
Pritarta projektui „Raudondvario dvaro parko infrastruktūros sutvarkymas, įrengiant lauko
fontaną".

Pritarta partnerystei tarp Savivaldybės administracijos, Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Kauno marių regioninio parko
direkcijos dėl bendros veiklos sutvarkant ir pritaikant lankymui
ARLAVIŠKIŲ PAŽINTINĮ TAKĄ.
Savivaldybės tarybai pritarus projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos
įrengimas Samylų kaime“, atsirado galimybė dalyvauti Aplinkos apsaugos rėmimo
programoje ir gauti lėšų projektui įgyvendinti.
Pritarta Savivaldybės administracijos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie
Aplinkos ministerijos partnerystei įgyvendinant projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir
pritaikymas pažinti“ veiklą dėl kelio ženklų projektavimo ir įrengimo valstybiniuose
parkuose, draustiniuose, rezervatų ženklinimo.
Turizmo ir verslo informacijos centras, skatindamas geriau pažinti Kauno rajoną, atskleisti jo
kultūrinį savitumą, populiarinti lankytinus objektus, vietinį verslą ir Kauno rajono seniūnijose
rengiamas edukacijas, organizavo konkursą „Sukurk maršrutą turistui savo seniūnijoje“.
Pernai Žemaitkiemio kaime (Domeikavos sen.)
verslininkai įrengė moderniausią Baltijos šalyse
vandenlenčių parką „Vanduo Marse“. Numatyta
įkurti laisvalaikio zoną ir žiemos sporto
mėgėjams „Sniegas Marse“.
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APLINKA
Siekiant išsaugoti kraštovaizdžio, istorijos ir kultūros
paveldo požiūriu unikalias Kauno rajono vietoves ir
remti Batniavos, Kulautuvos, Vilkijos apylinkių
seniūnijų gyventojų poreikį gyventi saugioje ir sveikoje
aplinkoje, 2021 m. sušaukti du neeiliniai Savivaldybės
tarybos posėdžiai.
Verslininkams apskundus sprendimą dėl ūkinės veiklos
Virbaliūnų k., viešasis interesas lapkričio 3 d. apgintas
Regionų
apygardos
administraciniame
teisme
Šiauliuose. Savivaldybei atstovavo Ūkio ir darnios
plėtros komiteto pirmininkė Violeta Boreikienė.

Savivaldybės tarybos nariai
vieningai
nepritarė
planuojamai ūkinei veiklai –
naujo smėlio ir žvyro kasimui
Batniavos
seniūnijoje
Virbaliūnų k., ir Kvesų
smėlio ir žvyro telkinio
Batniavos sen., Naujienos k.
naujo ploto naudojimui.

Savivaldybė nepritarė Kauno kogeneracinės jėgainės (KKJ) poveikio aplinkai vertinimo
programai, kurioje buvo siūloma nuo 200 tūkst. tonų iki 255 tūkst. tonų per metus
padidinti atliekų deginimo pajėgumus ir papildyti atliekų sąrašą naujomis rūšimis.
Savivaldybės taryba patvirtino Kauno rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos
2021–2026 m. programą. Programa skirta aplinkos kokybei valdyti Savivaldybei priskirtoje
teritorijoje. Atlikus stebėjimus, būtų gauta detalesnė informacija apie Savivaldybės teritorijos
gamtinės aplinkos būklę. Tuo remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius
ir galimus padarinius, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti ir įgyvendinti
aplinkosaugos priemones, teikti patikimą informaciją specialistams ir visuomenei.
Įgyvendinant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
2021 m. priemonių planą, panaudota

429 549 EUR.
Iš tos sumos:

65 384 Eur – Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
priemonėms,
72 353 Eur – asbesto gaminių atliekoms šalinti,
21 155 Eur – Savivaldybės teritorijos aplinkos stebėsenos programai įgyvendinti,
59 456 Eur – užterštų tvenkinių valymo ir pakrančių tvarkymo projektams rengti,
97 711 Eur – Samylų, Kulautuvos, Kačerginės, Karmėlavos, Raudondvario, Domeikavos,
Neveronių, Rokų ir kt. seniūnijų želdynų kūrimo ir pertvarkymo projektams parengti ir
įgyvendinti,
10 425 Eur – bešeimininkėms atliekoms ir nelegalioms sąvartoms tvarkyti, rekreacinių
teritorijų tvarkai seniūnijose užtikrinti,
29 726 Eur – žemės sklypų savininkams ir valdytojams, įgyvendinantiems medžiojamųjų
gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, remti ir kt.

Savivaldybės taryba patvirtino naujas želdynų ir želdinių apsaugos taisykles, sudarė
Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją bei patvirtino jos
nuostatus.
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Pritarta Savivaldybės viešosios bibliotekos, Garliavos meno mokyklos, Karmėlavos Balio
Buračo gimnazijos, Vandžiogalos gimnazijos, Lapių pagrindinės mokyklos, Garliavos
lopšelio-darželio „Eglutė“, Vilkijos lopšelio-darželio „Daigelis“, Babtų lopšelio-darželio,
Eigirgalos lopšelio-darželio, Giraitės darželio, Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“,
Ilgakiemio mokyklos-darželio, Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ projektams dėl
atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo šių įstaigų pastatuose ir projektų bendro
finansavimo užtikrinimui.
Vasario 25 d. naujai patvirtintuose Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kauno rajono savivaldybėje nuostatuose patikslinti
atvejai, kai vietinė rinkliava neskaičiuojama, nustatyta rinkliavos mokėjimo tvarka
juridiniams asmenims, supaprastintos dokumentų teikimo procedūros.
Seniūnijoms aktualus ir reikalingas Savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo pavesta
UAB Komunalinių paslaugų centrui teikti teritorijų ir gatvių priežiūros bei tvarkymo
paslaugas.
Daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo taryba
išnagrinėjo pateiktus prašymus ir ataskaitiniais metais daugiabučių namų bendrojo naudojimo
objektų remontui ar jų aplinkai gerinti, žemės sklypų formavimo dokumentams parengti ir
sklypams įteisinti, techniniams defektams, dėl kurių kyla grėsmė namo ir (ar) žmonių
saugumui, likviduoti skyrė 99 313,92 tūkst. Eur fondo lėšų.

INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
Savivaldybės tarybos liepos 1 d. sprendimu patvirtintas Kauno rajono savivaldybės geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas. Šiuo
keitimu nustatytos Karmėlavos, Raudondvario ir Kauno miesto Kauno rajone aglomeracijų
teritorijos, patikslintos viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros teritorijos ir plėtros kryptys Kauno rajono savivaldybėje.
Priimti sprendimai dėl alternatyvios energetikos vystymo, šilumos tiekimo infrastruktūros
atnaujinimo ir plėtros, dėl atliekų tvarkymo bei aplinkos išsaugojimo, vandens tiekimo,
vandens kokybės gerinimo ir buitinių bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros
priežiūros ir plėtros, daugiabučių namų bei viešųjų pastatų renovacijos.
2021 m. buvo atliekami Kulautuvos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai,
Raudondvario k. Ievų g. ir Taikos g., nutiesta 0,56 km nuotekų tinklų, baigti statyti nuotekų
valymo įrenginiai Valeravos k. (Vandžiogalos sen.), suremontuoti Babtų ir Pagynės nuotekų
valymo įrenginiai.
Neveronių k., Ramučių k., Valeravos k., Dievogalos k., Daugėliškių k. nutiesta 4,0 km
naujų vandens tiekimo tinklų, Babtų mstl., Piliuonos k., Bubių k. ir Užliedžių k. atlikta
vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija (arba remontas), nutiesta 3,4 km nuotekų
surinkimo tinklų, parengti Voškonių k. (Taikos g.) ir Bubių k. (Klevų g., Tulpių g.,
Daržų g., Beržų g.) nuotekų surinkimo tinklų plėtros techniniai projektai.
Siekiant užtikrinti geriamojo vandens poreikį, 2021 m. buvo įrengti arteziniai gręžiniai
Raudondvario k., Purviškių k. ir Daugėliškių k., įrengti nauji vandens gerinimo įrenginiai
Jurginiškių k. (Garliavos apyl. sen.) ir Naujatriobių k. (Babtų sen.). Geriamąjį vandenį,
atitinkantį kokybės reikalavimus, gauna apie 80 šių kaimų gyventojų. Rekonstruoti (išplėsti)
Ilgakiemio ir Babtų vandens gerinimo įrenginiai.
Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklo priežiūros darbai buvo vykdomi Linksmakalnio k.,
Mastaičių k., Akademijos mstl., Raudondvario k., Lapių mstl.,
Neveronių k.,
Karmėlavos mstl. ir kt. vietovėse.
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SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatas,
Savivaldybės taryba patvirtino:
Savivaldybės 2021 m. infrastruktūros plėtros priemonių planą. Jame numatyta inžinerinės
infrastruktūros objektų (šilumos perdavimo tinklų, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų,
įskaitant paviršines nuotekas, tvarkymo inžinerinių statinių, vietinės reikšmės kelių) ir
socialinės infrastruktūros objektų (kultūros, švietimo ir mokslo, sveikatos, sporto
paskirties statinių) statyba, įrengimas ir (ar) eksploatavimas.
Kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kada Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka
nemokama arba mokama dalimis, ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos
mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarką.
Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifus.

Priimti sprendimai atleisti nuo Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo
statytojus, kurie iki Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įsigaliojimo dienos yra
gavęs specialiuosius architektūrinius reikalavimus ir jų galiojimo terminas nėra pasibaigęs,
taip pat asmenis, anksčiau pateikusius prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą.
Savivaldybės taryba pritarė

SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINIŲ IR VĖJO ELEKTRINIŲ

statybos Kauno rajono savivaldybės teritorijoje inžinerinės infrastruktūros vystymo
specialiojo plano rengimui.

Nustatyti planavimo tikslai: numatyti saulės šviesos energijos elektrinių ir vėjo elektrinių
statybai tinkamas vietas Savivaldybės teritorijoje, priemones, užtikrinančias gamtos išteklių
racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso
formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą ir visuomenės sveikatos apsaugą
ir kt.

Teritorijos visuomenės poreikiams
Savivaldybės taryba patvirtino pasiūlymų steigti Kauno rajono savivaldybės draustinius,
keisti jų ribas, skelbti gamtos paveldo objektus Savivaldybės saugomais teikimo ir
nagrinėjimo tvarkos aprašą, kuriame nustatė reikalavimus nevyriausybinių organizacijų, kitų
juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl Savivaldybės draustinių steigimo, jų
ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo saugomais ir pateiktų pasiūlymų
nagrinėjimo procedūras.
Pripažinti būtinais visuomenės poreikiams žemės sklypai:
Instituto g. Raudondvaryje, šalia A. ir A. Kriauzų pradinės mokyklos teritorijos –
mokyklos poreikiams;
Batniavos tvenkinys Naujienos k. – aktyviam vietos ir kaimyninių seniūnijų gyventojų
poilsiui ir rekreacijai;
Raudondvaryje, Didžioji g. – vaikų žaidimo aikštelei, poilsio zonai daugiabučių
gyvenamųjų namų gyventojams;
Ringaudų k. tarp Vakarų ir Rasos gatvių – sporto, sveikatingumo oazei įrengti;
Ežerėlyje, Kauno g. – natūraliai susiformavusiame skverelyje įrengti suoliukus,
pasivaikščiojimo takus.
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KAIMO PLĖTRA
Savivaldybės taryba pritarė užtvankų, perduotų patikėjimo teise valdyti Savivaldybei,
hidrotechnikos statinių ir Mastaičių kadastro vietovės melioracijos statinių rekonstravimo
projektams ir bendram jų finansavimui. Bendra projektų vertė - 719,99 tūkst. Eur.
Savivaldybės tarybos sprendimu ,,Dėl Kauno rajono gyventojų iniciatyva teikiamų projektų,
skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektinių idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ duota pradžia Dalyvaujamojo biudžeto priemonei, kurios tikslas – didinti
piliečių įtraukimą į Savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimą, skatinti piliečių
iniciatyvą, gerinti ir stiprinti vietinės valdžios ryšius su gyventojais, aktyvinti gyventojų
dalyvavimą atnaujinant ar sukuriant viešąsias erdves. Dalyvaujamojo biudžeto pristatymo
renginyje patirtimi ir žiniomis pasidalino Klaipėdos bendruomenių asociacijos atstovai,
menininkai iš Alytaus, Transparency International Lietuvos skyriaus atstovai.
Buvo pasiūlyta dešimt idėjų Samylų, Babtų, Karmėlavos, Alšėnų, Lapių, Garliavos
apylinkių, Domeikavos ir Raudondvario seniūnijose. Daugiausiai (24,86 proc.)
gyventojų balsų surinko projektas
„REKREACINĖ ZONA IR SVEIKATINGUMO TAKAS KAUNO TVIRTOVĖS III
FORTE“.

Savivaldybės taryba priėmė sprendimą pritarti Savivaldybės stojimui į Lietuvos kaimo
tinklą. Šis tinklas – organizacinė struktūra, vienijanti kaimo plėtros procesuose
dalyvaujančius su žemės, maisto, miškų ūkiais ir kaimo plėtra susijusias valstybės ir vietos
savivaldos institucijas, įstaigas ir viešuosius juridinius asmenis. Savivaldybė, dalyvaudama
tinklo veikloje, turės galimybę gauti informaciją apie paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir
miškų ūkiui, teikti projektus ir gauti finansavimą, skleisti naujienas Savivaldybės
bendruomenei.

Gruodžio 2 d. Savivaldybės ūkininkams
surengta šventė – konkurso „Metų ūkis 2021“
laureatų apdovanojimai, kurie skirti labiausiai
per metus pasižymėjusiems grūdinių kultūrų ir
daržovių augintojams, uogų, vaisių, daržovių
perdirbėjams, bitininkystės puoselėtojams,
jaunajam ūkininkui ir kt.

2021 m. pritarta projektams ir jų bendram finansavimui:
„Viešosios erdvės bei infrastruktūros įrengimas Šlienavos kaime“ (teritorijos aplink
Šlienavos pagrindinę mokyklą sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės laisvalaikio ir
sveikatingumo veiklai);
„Viešosios erdvės bei infrastruktūros įrengimas Užliedžių kaime“ (viešosios
infrastruktūros įrengimas prie rekonstruojamo mokslo paskirties pastato Užliedžių k.,
Ledos g. 2);
„Aktyvaus poilsio zonos įrengimas prie Neveronių tvenkinio“ (poilsio, laisvalaikio,
sporto ir kultūrinei veiklai skirtų erdvių sukūrimas).
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PARAMA BENDRUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS
Savivaldybės taryba 2021 m.:
sutiko pagal panaudos sutartį perduoti
Savivaldybės teritorijoje registruotos
patalpas
asociacijai
Juragių
bendruomenės centrui, visuomeninei
organizacijai Domeikavos vaikų ir
bendruomeninės organizacijos
jaunimo centrui „Neris“, asociacijai
Lapių miestelio bendruomenės centrui;
skyrė lėšų Kauno rajono vietos veiklos grupės projektams „Vietos bendruomenių
pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“ ir „Pažangaus
kaimo tinklaveikos kūrimas“;
pritarė Čekiškės, Domeikavos kaimo, Jadagonių piliakalnio, Juragių, Lapių miestelio,
Mitkūnų kaimo, Užliedžių bendruomenių centrų, asociacijos „Kulautuviečiai“
projektams ir bendram jų finansavimui;
pritarė Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centro „Židinys“ projektui „Karmėlavos
seniūnijos bendruomenės centro „Židinys“ materialinės bazės stiprinimas“, Neveronių
bendruomenės centro projektui „Materialinės bazės stiprinimas renginių kokybės
gerinimui“, Kauno rajono neįgaliųjų draugijos projektui ir bendram jų finansavimui.

86

2021 m. įgyvendinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
patvirtinta projektų finansavimo programa „Stiprinti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
Įgyvendinant priemonę dalyvavo 32 bendruomeninės ir
nevyriausybinės organizacijos, 18 iš jų pasirašę partnerystės
sutartis su kitomis organizacijomis. Įgyvendintos veiklos,
skirtos narių sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti
(vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas,
bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla, sporto ir
sveikatinimo veikla), organizuotos bendruomenių akcijos bei
iniciatyvos viešosioms erdvėms tvarkyti. Į projektų veiklas
įtraukti socialinę atskirtį patiriantys asmenys, jaunimas.

25 seniūnijoms pagal
gyventojų
skaičių
paskirstyta

67 525 EUR
programos lėšų

Vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintais jaunimo veiklos 2021 m. projektų
finansavimo konkurso nuostatais, skirta 22 000 tūkst. Eur 11 jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų laisvalaikio organizavimo, užimtumo, saviraiškos, pilietinių akcijų, kultūrinės
veiklos projektams.
Savivaldybės taryba pritarė Savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis
vykdant projektą „Jaunimo dienos Kauno rajone“ ir bendram jo finansavimui.
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ATSTOVAVIMAS ASOCIACIJOSE IR TARYBOSE
Lietuvos savivaldybių asociacijoje (LSA) Savivaldybei atstovavo Savivaldybės meras,
Savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Nesteckis, Savivaldybės tarybos narės Violeta
Boreikienė ir Regina Lukoševičienė.
Rugsėjo 9 d. vykusiame LSA suvažiavime delegatai priėmė rezoliuciją, kurioje paragino
Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame
įstatyme įtvirtinti galimybę savivaldybėms lanksčiau skolintis lėšų, reikalingų prisidėti ir
įgyvendinti ES fondų finansuojamus projektus, ir taip mažinti regioninę atskirtį bei užtikrinti
gyventojų konstitucines teises į kokybiškas viešąsias paslaugas nepriklausomai nuo jų
gyvenamosios vietos.
LSA taryboje ir valdyboje diskutuota dėl sveikatos priežiūros įstaigų pertvarkos, regionų
politikos, aplinkosaugos, energetikos, kelių priežiūros finansavimo, mokyklų tinklo
pertvarkos, pandemijos valdymo ir kiti savivaldybėms svarbūs klausimai.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas
2021 m. balandžio 19 d. nutarimu pripažino,
kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo ir Lietuvos Respublikos savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo nuostatos, susijusios
su savivaldybių merų rinkimais ir įgaliojimais,
prieštarauja
Lietuvos
Respublikos
Konstitucijai. LSA tarybos nuomone, jau
antrą kadenciją veikianti tiesioginių merų
rinkimų sistema užtikrina politinį stabilumą,
savivaldybių veiklos tęstinumą, pateisina
gyventojų lūkesčius ir stiprina jų pasitikėjimą
vietos savivalda.

LSA kreipėsi į LR Seimą ragindama
LR Konstitucijoje įtvirtinti šias
esmines nuostatas: Savivaldybės
meras yra renkamas remiantis
visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų
teise, slaptu balsavimu. Meras yra
savivaldybės tarybos narys, jos
pirmininkas ir savivaldybės vadovas,
atstovaujantis savivaldybei ir
vykdantis įstatymuose nustatytus
įgaliojimus.

2021 m. kovo 2 d. įregistruota Kauno regiono plėtros taryba (KRPT). Įgaliojimai
atstovauti Savivaldybei ir dalyvauti KRPT visuotiniuose dalyvių susirinkimuose
Savivaldybės tarybos sprendimu suteikti Savivaldybės merui. KRPT kolegijoje Savivaldybei
atstovauja Savivaldybės meras ir Savivaldybės tarybos deleguoti Savivaldybės mero
pavaduotojai Antanas Nesteckis ir Paulius Visockas, Ūkio ir darnios plėtros komiteto
pirmininkė Violeta Boreikienė.
Kauno marių regioninio parko jungtinėje taryboje Savivaldybei atstovauja mero
pavaduotojas Antanas Nesteckis, Panemunių regioninio parko jungtinėje taryboje – mero
pavaduotojas Paulius Visockas.
Savivaldybės meras yra Lietuvos kurortų asociacijos prezidiumo narys. Spalio mėnesį
surengta tarptautinė konferencija, kurioje diskutuota apie kurortų, kurortinių teritorijų ir
sveikatingumo verslo stiprinimą Lietuvoje, ypač laikotarpiu po pandemijos. Asociacijoje
aptartas Lietuvos Respublikos kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymo
projektas, kurortinių teritorijų reglamentavimo pakeitimai.
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MERO ĮGALIOJIMŲ VYKDYMAS
Savivaldybės meras, įgyvendindamas įstatymu
suteiktus įgaliojimus, 2021 m. pasirašė 661
potvarkį. Sudarė darbo grupes: sveikatos
priežiūros įstaigų pertvarkos įgyvendinimo
klausimams spręsti, Kauno rajono Kultūros
plėtros strategijai 2022–2030 m. parengti.

VEIKLOS KL.
KOMANDIRUOČIŲ
KL.

ATOSTOGŲ KL.

39

53

PERSONALO
VALDYMO KL.

322
247

Savivaldybei svarbius klausimus meras pristatė susitikimuose su LR Seimo nariais
M. Matijošaičiu, V. Pranckiečiu, G. Surpliu, V. Targamadze, J. Urbanavičium, valstybės
institucijų ir įstaigų atstovais. Savivaldybėje lankėsi Švietimo, mokslo ir sporto ministrė
J. Šiugždinienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė, Ekonomikos ir
inovacijų viceministras V. Jurgutis.
2021 M. PARENGTI IR IŠSIŲSTI 197 MERO RAŠTAI. IŠ JŲ:
Gyventojams, bendruomenėms, bendrijoms, draugijoms (dėl šeimos darželių, gatvių,
78 viešojo transporto paslaugų, sklypų, atleidimo nuo valstybės rinkliavos, socialinių
paslaugų, paramos ir patalpų skyrimo ir kitais klausimais).
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LR Seimui, Ministerijoms, valstybės įstaigoms ir tarnyboms.
Seimo nariams (dėl planuojamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo
pertvarkos, planuojamos ūkinės veiklos Kauno rajone ir kt.); Aplinkos ministerijai ir
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (dėl bendradarbiavimo
tvarkant padangų atliekas, Arlaviškių kadagyno pažintinio tako, dėl LR želdynų
įstatymo pakeitimo įgyvendinimo problemų), Finansų ministerijai (dėl duomenų
pateikimo), Sveikatos apsaugos ministerijai (dėl sveikatos priežiūros įstaigų tinklo
pertvarkos), Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (dėl naujos sporto infrastruktūros
Savivaldybėje, sportinės klasės steigimo, žiedinių lenktinių trasos „Nemuno žiedas“),
8
Susisiekimo ministerijai (dėl finansavimo kelių priežiūrai), Lietuvos automobilių
kelių direkcijai (dėl informacijos apie dviračių ir pėsčiųjų takus pateikimo, dėl
perduotinų kelių Savivaldybės nuosavybėn, dėl bendradarbiavimo), Kauno teritorinei
ligonių kasai (dėl Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo ir
struktūros, sveikatos priežiūros paslaugų poreikio plano rengimo);
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Asociacijoms (dėl kurortinių teritorijų ir sveikatos bei sveikatingumo turizmo
sektoriaus stiprinimo, sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkymo, dėl leidimų
skirti patalpas, apdovanojimų teikimo, atstovų delegavimo, transporto maršrutų ir kt.);

15

Teismams, Vyriausybės atstovui Kauno ir Marijampolės apskrityse;

12

Įstaigoms ir įmonėms
organizavimo ir kt.);

11

Religinėms bendruomenėms (dėl bendradarbiavimo, informacijos pateikimo, dėl
paramos, finansavimo, holokausto aukų pagerbimo);
Kitoms savivaldybėms (dėl atnaujintų duomenų teikimo, dėl KPPP įgyvendinimo, dėl
galimos dviračių ir pėsčiųjų takų plėtros jungiant svarbiausius Lietuvos religinio
turizmo objektus, dėl atstovų skyrimo).
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(dėl teritorijų tvarkymo, infrastruktūros įmokų, renginių

ATSTOVAVIMAS

2021 m. į merą dėl priėmimo kreipėsi daugiau kaip 250 piliečių, tačiau tiesiogiai priimti tik
57 interesantai. Dėl karantino su kitais gyventojais bendrauta telefonu arba elektroninėmis
priemonėmis.

Apdovanojimai – 14-ai asmenų
Atsižvelgdamas į Apdovanojimų komisijos siūlymus, Savivaldybės meras apdovanojo:
PIRMOJO LYGIO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS ŽENKLU
Juozą Augutį, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorių, už nuopelnus Lietuvos
mokslui ir glaudų VDU ir Kauno rajono savivaldybės bendradarbiavimą;

ANTROJO LYGIO
Antaną Gražulį, Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios kleboną, už
bendruomenės sutelkimą ir indėlį atstatant bažnyčią;
Justiną Krėpštą, Kauno valstybinės filharmonijos direktorių, už ilgametį kūrybišką ir
aktyvų bendradarbiavimą su Kauno rajono savivaldybe;
Romą Majauską, Kauno rajono savivaldybės tarybos narį, ūkininką, už aktyvią veiklą
bendruomenėje ir pasiekimus žemės ūkyje;
Aušrą Paulauskienę, individualios įmonės savininkę, už aktyvią veiklą ir paramą
Vilkijos krašto bendruomenei;
Valę Urbelienę, A. Mitkaus pagrindinės mokyklos direktorę, už profesionalią vadybinę ir
pedagoginę veiklą;
TREČIOJO LYGIO
Vidą Barauską, Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininką, už profesionalią
veiklą, užtikrinant Kauno rajono gyventojų saugumą;
Simą Zarecką, gėlininkystės ūkio savininką, už aukštą verslo kultūrą ir reikšmingą
bendruomeninę veiklą.

GARBĖS ŽENKLŲ NOMINANTAI VALSTYBĖS DIENOS MINĖJIME

34

ATSTOVAVIMAS
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MEDALIU (PASIŽYMĖJIMO ŽENKLU) UŽ
PROFESIONALUMĄ IR NUOPLENUS APDOVANOJO

Nijolę Benikienę, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir
sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją ugdymui, už profesionalumą ir nuopelnus švietimo
srityje;
Astą Janonienę, Garliavos seniūnijos socialinio darbo organizatorę, už profesionalumą ir
nuopelnus socialinės apsaugos srityje;
Rasos Keturakienės šeimyną už ilgametį profesionalų darbą su vaikais, likusiais be tėvų
globos;
Živilę Liutkevičę, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono PK
1-ojo skyriaus vyriausiąją tyrėją, už profesionalumą ir nuopelnus teisėsaugos srityje;
Kazimierą Skučą, Pažėrų Švč. Jėzaus širdies parapijos kleboną, už aktyvų žmonių
telkimą bendrai veiklai, dvasinių ir moralinių vertybių ugdymą ir profesionalų rimorystės
amato puoselėjimą;
Joną Statkevičių, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir
sporto skyriaus vyresnįjį specialistą, už ilgametį ir nuoširdų darbą, atsakingą pareigų
vykdymą;
Vidmantą Vitkauską, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorių, už Lietuvos
partizano Juozo Lukšos-Daumanto istorinės atminties įamžinimą.
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VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
Siekiant informuoti visuomenę apie Savivaldybės
institucijų veiklą, 2021 m. spaudos leidiniuose, naujienų
Išplatinta daugiau nei
svetainėse internete, savivaldybės interneto svetainėje
170 pranešimų spaudai,
www.krs.lt buvo publikuojamos naujienos ir straipsniai,
Savivaldybės interneto
pranešimai, skelbiami renginių anonsai, viešinami
svetainėje publikuota
Savivaldybės tarybos priimti sprendimai, supažindinama
per 720 pranešimų.
su seniūnijų aktualijomis, kita rajono gyventojams ir
svečiams aktualia informacija.
Bendradarbiaujant su „Kauno diena“ kiekvieną pirmadienį dienraščio skaitytojus pasiekdavo
priedas „Kauno rajono diena“. Jame publikuoti straipsniai apie Savivaldybės veiklą,
renginius, vietos gyventojų, verslo atstovų iniciatyvas, skelbiama rajono gyventojams ir
svečiams aktuali informacija.
2021 metais LRT, TV3, LNK, „Lietuvos ryto“ televizijose ir kabelinėje regioninėje INIT
televizijoje buvo kuriami ir parodyti siužetai apie įgyvendinamus projektus, Savivaldybės
organizuojamus renginius bei seniūnijų aktualijas, siužetai valstybinėms šventėms.
Praėjusiais metais informacija apie Savivaldybę ir Kauno rajoną buvo skleidžiama ir radijuje.
Aktyviausiai bendradarbiauta su Žinių radiju, „Extra FM“, „Radiju TAU“ bei radiju
„Kelyje“. Juose buvo rengiami atskiri reportažai įvairiomis Kauno rajonui aktualiomis
temomis. Bendradarbiaujant su „Žinių radijas“ ir „Extra FM“ kiekvieną antradienį šiose
radijo stotyse pasirodydavo laida „Kauno rajono savaitė“.
Aktyviai bendradarbiauta su naujienų svetaine „Kas vyksta Kaune“: publikuotos nuotraukų
galerijos ir vaizdo įrašai, tiesiogiai transliuota iš Raudondvario dvare vykusio Valstybės
dienos minėjimo, Kalėdų eglutės įžiebimo šventės, Kulautuvos bardų festivalio „Akacijų
alėja“.
Prieš 7 metus sukurta Kauno rajono savivaldybės „Facebook“ paskyra šiuo metu turi
28 tūkst. vartotojų auditoriją. Tai – patogi ir itin operatyvi informacijos apie veiklą viešinimo
priemonė. „Facebook“ paskyroje publikuojamos žinutės, foto galerijos ir vaizdo įrašai iš
vykusių renginių, anonsuojami renginiai, dalijamasi interneto naujienų svetainėse
pasirodžiusių straipsnių apie Kauno rajoną nuorodomis, gyventojai gali išsakyti savo
nuomonę jiems aktualiais klausimais, pranešti apie kilusias problemas.
Savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt nuolat atnaujinama informacija. Svetainė
susieta su socialiniais tinklais, joje suteiktos galimybės naršyti naudojant mobiliuosius
įrenginius, galima ne tik greičiau ir platesnei auditorijai pateikti informaciją, bet ir sulaukti į
ją atsako.
Atlikus spaudos ir internetinės žiniasklaidos
stebėseną, per 12 praėjusių metų mėnesių daugiau
kaip 80 spaudos leidinių ir naujienų svetainių
internete užfiksuota daugiau kaip 1300 tekstų,
kuriuose minima Savivaldybė arba Kauno rajonas.

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

Daugiausia žinučių apie Kauno rajoną 2021 m. išplatinusios žiniasklaidos priemonės –
laikraščiai „Kauno diena“, „Laikinoji sostinė“, „Lietuvos rytas“, naujienų svetainės internete:
kauno.diena.lt, „Kas vyksta Kaune“, 15min.lt, delfi.lt, lrytas.lt, lrt.lt, kaunieciams.lt.
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ATEITIES DARBAI
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽDAVINIAI 2022 M.
Rekonstruoti Kačerginės mokyklą, pastatyti Mastaičių pradinę mokyklą-darželį ir
Zapyškio pagrindinės mokyklos priestatą.
Modernizuoti Mastaičių baseiną.
Atidaryti naują vaikų darželį Užliedžių seniūnijoje.
Atnaujinti Neveronių ir Zapyškio vaikų darželius.
Renovuoti Vandžiogalos gimnaziją ir Jonučių progimnaziją.
Baigti Šlienavos pagrindinės mokyklos modernizavimo darbus.
Pradėti VDU Ugnės Karvelis gimnazijos modernizavimo ir plėtros darbus.
Baigti tvarkyti Užliedžių daugiafunkcio centro aplinką.
Rekonstruoti Raudondvario stadioną.
Įrengti parkus Giraitėje, Vilkijoje ir Ramučiuose.
Pastatyti Garliavos apylinkių seniūnijoje bendruomeninius vaikų globos namus,
Užliedžių, Garliavos apylinkių ir Raudondvario seniūnijose – grupinio gyvenimo namus.
50 proc. padidinti finansavimą vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtrai,
keliams tvarkyti.
Daugiabučių namų aplinkai ir kiemams tvarkyti skirti 1 milijoną eurų.
Aktyviai dalyvauti Europos kultūros sostinės 2022 projekte, į kultūros procesus įtraukti
seniūnijų gyventojus.

Bendruomeniškumas yra mūsų krašto stiprybė ir pasididžiavimas.
Nuoširdus bendravimas, tarpusavio pagalba – didžiulės vertybės,
padedančios įveikti visus sunkumus.
Šios kadencijos Kauno rajono taryboje svarbiausiais klausimais visi
randame bendrą sutarimą. Mūsų Tarybos nariai gerbia vienas kitą,
nesisvaido epitetais, o diskutuoja argumentais. Tai rodo, kad esame
pasiekę politinę brandą.
Esu dėkingas visai bendruomenei, savo komandai ir Tarybos nariams už
tai, kad Kauno rajonas keičiasi, gražėja, yra matomas ir vertinamas.

VALERIJUS MAKŪNAS,
Kauno rajono savivaldybės meras
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