PATVIRTINTA/PRITARTA

(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)
Nr.
teisės akto data, rūšis pvz: įsakymu
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(2010 - 2014)-ŲJŲ METŲ

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas TPDR NR.: T00011946

TPSIS – Teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje
sugeneruota Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO
STEBĖSENOS
ATASKAITA

TURINYS

I

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
PLANO VYKDYMAS
1.

Urbanistinės dalies sprendiniai

2.

Socialinės aplinkos dalies sprendiniai

3.

Gamtinės aplinkos, rekreacijos plėtojimo dalies sprendiniai

4.

Žemės naudojimo dalies sprendiniai

5.

Nekilnojamojo kultūros paveldo dalies sprendiniai

6.

Susisiekimo sistemos dalies sprendiniai

7.

Inžinerinių tinklų dalies sprendiniai

II

IŠVADOS

III

PROGNOZĖS

IV

SIŪLYMAI

V

PRIEDAI

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO
VYKDYMAS

I

Nr.
1

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Urbanistinės dalies sprendiniai

2010

2020

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 7
Vykdomos priemonės: 4
Nepradėtos vykdyti priemonės:
8
Neįgyvendintos priemonės: 0

1.1

Urbanistinių centrų vystymas

2010

2020

Iš viso: 19
Įgyvendintos priemonės: 5
Vykdomos priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0

1.1.1

(Bendrojo plano (BP) Patikslintos Kaišiadorių
tekstinis sprendinys Nr. miesto teritorijos ribos
1.2.) Į a kategorijos
centrą - Kaišiadorių
miesto teritoriją įjungti
su miestu funkciškai
susijusias
gyvenamąsias vietoves
(Gudieną, Stasiūnus,
Kiemelius,
Vladikiškes, Avilius)

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 5
Įgyvendinta

1.1.2

(BP 1.2) b kategorijos Patikslintos Žiežmarių
centrą - Žiežmarių
miesto teritorijos ribos
miesto teritoriją
konsoliduoti su
artimiausiomis kitomis
gyvenamosiomis
vietovėmis

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Įgyvendinta

Parengtas kompleksinis
Nr. T00068042
Kaišiadorių miesto
bendrasis planas.

Parengtas kompleksinis
Nr. T00011947 Žiežmarių
miesto bendrasis planas.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

1.1.3

(BP 1.2) c kategorijos
centrų (iš viso 7 Rumšiškės,
Pravieniškės (I ir II
kartu), Žasliai,
Paparčiai, Palomenė,
Varkalė ir Nemaitonys
(kartu), Kruonis)
teritorijas konsoliduoti
su gretimomis
vietovėmis

Patikslintos c kategorijos Kaišiadorių rajono
centrų - 7 vnt. (Rumšiškės, savivaldybės
Pravieniškės (I ir II kartu), administracija
Žasliai, Paparčiai,
Palomenė, Varkalė ir
Nemaitonys (kartu),
Kruonis) teritorijų ribos

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Įgyvendinta

2015 m. kovo 26 d.
patvirtintos Nr. V17-54
Kaišiadorių rajono
savivaldybės kaimų
gyvenamųjų vietovių
teritorijų ribų nustatymo
planas.

1.1.4

(BP 1.2) d kategorijos
centrų (iš viso 9 Dovainonys,
Antakalnis,
Darsūniškis, Kalviai,
Pakertai, Liutonys,
Stabintiškės, Zūbiškės,
Neprėkšta) teritorijų
konsolidacija su
gretimomis vietovėmis

Patikslintos d kategorijos
centrų (iš viso 9 Dovainonys, Antakalnis,
Darsūniškis, Kalviai,
Pakertai, Liutonys,
Stabintiškės, Zūbiškės,
Neprėkšta) teritorijų ribos

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Įgyvendinta

2015 m. kovo 26 d.
patvirtintos Nr. V17-54
Kaišiadorių rajono
savivaldybės kaimų
gyvenamųjų vietovių
teritorijų ribų nustatymo
planas.

1.1.5

(BP 1.2) e kategorijos e kategorijos vietovių
vietovių (vienkiemiai, (vienkiemiai, smulkūs
smulkūs kaimai)
kaimai) patikslintos ribos
teritorijoms tikslinti
ribas

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Įgyvendinta

2015 m. kovo 26 d.
patvirtintos Nr. V17-54
Kaišiadorių rajono
savivaldybės kaimų
gyvenamųjų vietovių
teritorijų ribų nustatytmo
planas.

Nr.
1.2

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Turistų išteklių kiekių plėtojimas

2010

2020

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 0

1.2.1

1.3

(BP 1.2) Kurti kaimo Parengti rekreacijos ir
turizmo vietovių
turizmo infrastruktūros
sistemą, kurią
specialųjį planą
sudarytų: a) turizmo
baziniai centrai; b)
kaimo turizmo sodybos
vienkiemiuose; c)
tranzitiniai pakelių
moteliai, užeigos
kavinės

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Kita

Teritorijų planavimo dokumentų rengimas priklausomai nuo gyvenamųjų vietovių kategorijų

2010

2020

Iš viso: 1
Nepradėta vykdyti

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 1

Nepradėta vykdyti.
Rengiami pavieniai
objektai: per 2010-2014
m. laikotarpį parengti 5
vnt. kaimo plėtros
projektai kaimo turizmo
sodybos vietai parinkti
(reg. Nr. T00012463,
T00012466, T00014905,
T00067825, T00068031).
2014 m. buvo 12 kaimo
turizmo sodybų
(Oficialiosios statistikos
departamento
duomenimis).

Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0

1.3.1

(BP 1.2) b kategorijos Parengtas ir patvirtintas
Kaišiadorių rajono
centrui - Žiežmariams, Žiežmarių miesto bendrasis savivaldybės
parengti bendrąjį planą planas
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2010

Iš viso: 2
Įgyvendinta

2010-01-28 2010 m. sausio 28 d.
patvirtintas Žiežmarių
miesto teritorijos
bendrasis planas.

Nr.
1.3.2

1.4

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

(BP 1.2) c (iš viso 7 - Parengti c (iš viso 7 Kaišiadorių rajono
Rumšiškės,
Rumšiškės, Pravieniškės (I savivaldybės
Pravieniškės (I ir II
ir II kartu), Žasliai,
administracija
kartu), Žasliai,
Paparčiai, Palomenė,
Paparčiai, Palomenė, Varkalė ir Nemaitonys
Varkalė ir Nemaitonys (kartu), Kruonis) ir d (iš
(kartu), Kruonis) ir d viso 9 - Dovainonys,
(iš viso 9 Antakalnis, Darsūniškis,
Dovainonys,
Kalviai, Pakertai, Liutonys,
Antakalnis,
Stabintiškės, Zūbiškės ir
Darsūniškis, Kalviai, Neprėkšta) kategorijos
Pakertai, Liutonys,
miesteliams ir kaimams
Stabintiškės, Zūbiškės bendrieji planai.
ir Neprėkšta)
kategorijos miesteliams
ir kaimams parengti BP
rezervuojant teritorijas
gyvenamajai,
komercinei statybai,
viešosios paskirties
erdvėms, inžinerinei
bei susisiekimo
infrastruktūrai ir
kitiems plėtros tikslams

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga
Europos
Sąjungos
paramos lėšos

Kitų specialiųjų planų rengimas

Statusas

2010

2020

Vykdoma

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 1

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
2014 m. balandžio 24 d.
patvirtinti Rumšiškių
miestelio teritorijos bei
Kruonio miestelio
teritorijos bendrieji
planai.
2014 m. birželio 26 d.
patvirtintas Žaslių
miestelio teritorijos
bendrasis planas.
Įgyvendinamas projektas
– Teritorijų planavimo
dokumentų parengimas
Kaišiadorių rajone, II
etapas“ Nr. VP1-4.2VRM-04-R-22-014. Šiuo
metu rengiami Kalvių
kaimo teritorijos,
Palomenės kaimo
teritorijos, Pakertų kaimo
teritorijos, Zūbiškių
kaimo teritorijos,
Paparčių kaimo teritorijos
bendrieji planai.

Vykdomos priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti priemonės:
7
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 11
1.4.1

(BP 1.2) Parengti
Parengtas specialusis planas Kaišiadorių rajono
žvyrkelių asfaltavimo
savivaldybės
administracijos

Europos
Sąjungos
paramos ir

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

specialųjį planą

Atsakingi vykdytojai (as)
Architektūros ir
urbanistikos skyrius

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

valstybės
biudžeto lėšos

1.4.2

(BP 1.2) Parengti
Parengtas specialusis planas Kaišiadorių rajono
viešųjų poilsiaviečių
savivaldybės
tinklo specialųjį planą
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

1.4.3

(BP 1.2) Parengti
Parengtas specialusis planas Kaišiadorių rajono
socialinio būsto plėtros
savivaldybės
specialųjį planą
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

1.4.4

(BP 1.2) Parengti
Parengtas specialusis planas Kaišiadorių rajono
turizmo infrastruktūros
savivaldybės
specialųjį planą
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

1.4.5

(BP 1.2) Parengti
žemėtvarkos projektus
ir žemėvaldų planus –
esant poreikiui
atskirose vietovėse
planuoti žemės
reformos
baigiamuosius darbus,
žemės naudmenų
sudėties pakeitimą,
žemės paėmimą
visuomenės
poreikiams, žemės
sklypų pertvarkymą ar
ribų pakeitimą

Siūloma peržiūrėti
priemonės reikalingumą,
nes BP sprendinys neturi
kiekybinio rodiklio

Kaišiadorių rajono
Kita
savivaldybės
administracija,
Nacionalinė žemės
tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti arba
keisti kita koreguojant ar
naujai rengiant BP, pvz.
žemės reformos procesų
rezultatai Kaišiadorių
rajone nuo 1991 m.
vykdomos reformos.
Kiekybinis rodiklis
procentinė išraiška
siejama su Kaišiadorių
rajono plotu.

1.4.6

(BP 1.2) Parengti
žemės konsolidacijos
projektus (ūkiams

Siūloma peržiūrėti
priemonės reikalingumą,
nes BP sprendinys neturi

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, VĮ
„Valstybės žemės

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti arba
keisti kita koreguojant ar
naujai rengiant BP,

Europos
Sąjungos
paramos lėšos

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

su nekompaktiškomis kiekybinio rodiklio.
žemėvaldoms)

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

fondas“

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
nes savivaldybė turi žinoti
žemės konsolidacijos
projektų kiekį savo
rajone. Šiuo metu
Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Kaišiadorių
skyriaus vedėja 2015 m.
vasario 20 d. įsakymu Nr.
6VĮ-154-(14.6.2.)
patvirtino Kauno
apskrities Kaišiadorių
rajono savivaldybės
Palomenės seniūnijos
Palomenės kadastro
vietovės Jačiūnų,
Bartkuškų, Klūsų,
Neprėkštos kaimų ir jų
dalių žemės
konsolidacijos projektas
Nr. 1IG-KK-12-2013532-PR001.

1.4.7

(BP 1.2) Parengti
kapinių išdėstymo
specialųjį planą

Parengti specialųjį planą.

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

1.4.8

(BP 1.2) Parengti
vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
specialųjį planą

Parengtas specialusis planas Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2011

Įgyvendinta

1.4.9

(BP 1.2) Parengti
Parengtas specialusis planas Kaišiadorių rajono
kolektyvinių sodų
savivaldybės
konversijos specialųjį
administracija
planą

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę integruoti į
koreguojamą ar keičiamą
rajono BP. Kiekybinis
rodiklis suformuotų
sklypų kapinėms skaičius.
2011-03-31 Kaišiadorių rajono
savivaldybės teritorijos
vandens tiekimo ir
nuotekų infrastruktūros
Specialusis planas
patvirtintas 2011 metais

Priemonę integruoti į
koreguojamą ar keičiamą
rajono BP. Kiekybinis
rodiklis

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

biudžeto lėšos
1.4.10 (BP 1.2) Parengti
Parengtas specialusis planas Kaišiadorių rajono
išeksploatuotų karjerų
savivaldybės
ir rekultivuotų
administracija
sąvartynų konversijos
specialųjį planą

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

1.4.11 (BP 1.2) Parengti
Parengti specialieji arba
Kaišiadorių rajono
specialieji arba detalieji detalieji planai rezervuojant savivaldybės
planai, rezervuojant
teritorijas komercinei,
administracija
teritorijas komercinei, viešajai paskirčiai,
viešajai paskirčiai,
inžinerinei bei susisiekimo
inžinerinei bei
infrastruktūrai ir kitiems
susisiekimo
plėtros tikslams.
infrastruktūrai ir
kitiems plėtros tikslams

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
konvertuojamų sodų
teritorijų skaičius.
Priemonę integruoti į
koreguojamą ar keičiamą
rajono BP. Kiekybinis
rodiklis konvertuojamų
išeksploatuotų karjerų ir
rekultyvuotų sąvartynų
teritorijų skaičius.

Savivaldybės
įgyvendinamas projektas
– "Teritorijų planavimo
dokumentų parengimas
Kaišiadorių rajone, II
etapas“ Nr. VP1-4.2VRM-04-R-22-014.
Kaišiadorių miesto ir
Stasiūnų gyvenvietės
šilumos ūkio specialiojo
plano tikslinimas
patvirtintas 2012 m.,
Pravieniškių I ir II kaimų
teritorijų specialusis
planas – 2014 m, kiti
projekte minimi
specialieji planai
patvirtinti 2015 m.
Žemės paėmimo
visuomenės poreikiams,
magistralinio kelio A1
Vilnius-Kaunas-Klaipėda
61,77 km Žiežmarių
skirtingų lygių sankryžai
įrengti, projektas –
specialusis planas.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Per 2010-2014 m.
laikotarpį buvo patvirtinti
170 vnt. detaliųjų planų,
10 vnt. – specialiųjų planų
( išskyrus žemėtvarkos
projektus, žemėvaldos
planus (projektus)).

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1)
Kaišiadorių rajono savivaldybę kerta tarptautinė automobilių magistralė Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Minskas–Maskva (Kijevas), užtikrinanti puikų susisiekimą ne tik su šalies sostine
Vilniumi ar apskrities centru Kaunu, bet ir su kitais transporto koridoriais – Kaunas–Daugpilis bei „Via Baltica“ (Berlynas–Varšuva–Kaunas–Ryga–Talinas (Helsinkis). Tai sudaro geras galimybės
vystytis transporto ir keleivių aptarnavimo paslaugoms, o taip pat siūlyti patrauklias investicijoms teritorijas.
2)
Didžiausia urbanistinė plėtra vyksta Kaišiadorių ir Žiežmarių miestuose, Rumšiškių miestelyje bei tarpe tarp jų, ypatingai matoma plėtra tarp Kaišiadorių ir Žiežmarių miestų.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Kaišiadorių rajono sav. teritorijos BP numatyti urbanistinės plėtros mastai neatitinka 2015 m. tendencijų. Visi urbanistinės dalies sprendiniai yra pernelyg padidinti, neatitinkantys realios situacijos.
2) Urbanistinės dalies sprendiniai yra labiau BP sprendinių įgyvendinimą aprašanti programa, bet ne rajono struktūrą reglamentuojanti viena iš pagrindinių BP dalių.
3) Visų bendrajame plane numatytų teritorijų bei žemėtvarkos planavimo dokumentų neįmanoma parengti per 2010-2020 m. laikotarpį, todėl priemonės Nr. 1.4.5, 1.4.6 siūloma naikinti arba keisti
kitomis, o priemones Nr. 1.4.7, 1.4.9, 1.4.10 integruoti į koreguojamą ar keičiamą BP.
4) Parengtam BP trūksta: aiškiai išskirtų urbanizuotų, urbanizuojamų ir neurbanizuojamų teritorijų; nustatytų užstatymo rodiklių (intensyvumo, pastatų aukščio ir t.t.); išskirtų teritorijų tvarkymo ir
naudojimo režimų (saugojimo, modernizavimo, konversijos ir t.t.) palengvinančių rajono strateginių planų kūrimą, plėtros tendencijų numatymą ir pan.

Nr.
2

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Socialinės aplinkos dalies sprendiniai

2010

2020

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 2
Vykdomos priemonės: 32
Nepradėtos vykdyti priemonės:
41
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 75

2.1

Verslo plėtojimas, investicijų skatinimas ir konkurencingumo didinimas

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 4
Nepradėtos vykdyti priemonės:
11
Neįgyvendintos priemonės: 0

2.1.1

(BP 2.2) Skatinti
investicijų pritraukimą,
sudaryti sąlygas naujų
įmonių steigimuisi
Kaišiadoryse bei
priimtame LR
teritorijos bendrajame
plane išskirtuose b
(Žiežmariai), c
(Rumšiškės,
Pravieniškės (I ir II
kartu), Žasliai,
Paparčiai, Palomenė,
Varkalė ir Nemaitonys
(kartu), Kruonis) ir d
(Dovainonys,
Antakalnis,
Darsūniškis, Kalviai,
Pakertai, Liutonys,
Stabintiškės, Zūbiškės,

Verslo plėtros ir žemės ūkio Kaišiadorių rajono
konkurencingumo
savivaldybės
programos vykdymas,
administracija
paramos skyrimas, įsteigtų
naujų įmonių skaičius

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 15
Vykdoma

Savarankiškos
savivaldybės funkcijos
(sąlygų verslo plėtrai
sudarymas ir šios veiklos
skatinimas) vykdomos
pagal Verslo plėtros ir
žemės ūkio
konkurencingumo
programos 01.01.01
priemonę „Smulkių
įmonių rėmimas (kartu su
ūkininkų kaip verslininkų
rėmimu)“, kurią
įgyvendinant mokamos
paramos smulkaus verslo
(toliau – SV) atstovams:
įmonės registracijos
išlaidų dengimas, verslo
planų, mokslo tiriamųjų
darbų ir (ar) paraiškų

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Neprėkšta) kategorijų
centruose

2.1.2

2.1.3

(BP 2.2) Skatinti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
smulkaus ir vidutinio priemonės reikalingumą,
savivaldybės
verslo įmonių kūrimąsi nes tai nėra BP sprendinys administracija,
Kaišiadorių turizmo ir
verslo informacijos
centras
(BP 2.2) b
Parengti detalieji planai, Kaišiadorių rajono
(Žiežmariai), c
projektai plėtojamoms
savivaldybės
(Rumšiškės,
pramoninėms teritorijoms administracija
Pravieniškės (I ir II
su reikalinga inžinerine
kartu), Žasliai,
infrastruktūra b, c ir d
Paparčiai, Palomenė, kategorijų centruose
Varkalė ir Nemaitonys
(kartu), Kruonis) ir d
(Dovainonys,
Antakalnis,
Darsūniškis, Kalviai,
Pakertai, Liutonys,
Stabintiškės, Zūbiškės,
Neprėkšta) kategorijų
centruose skatinti

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
finansinei paramai iš kitų
fondų gauti rengimo
išlaidų dalinis
padengimas, paskolų ir
(ar) lizingo palūkanų
dengimas, atlyginimo už
paskolos administravimą
ir turto vertinimą
kompensavimas,
kvalifikacijos kėlimo
išlaidų kompensavimas,
parodos išlaidų dengimas.
apie naujai įsteigtų
įmonių skaičių nėra
duomenų.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

plėtoti pramonines
teritorijas su reikalinga
inžinerine
infrastruktūra, parengti
detaliuosius sklypų
planus

2.1.4

(BP 2.2) Skatinti
įmonių kūrimąsi šalia
magistralinio ir krašto
kelių numatytose
komercijos, pramonės
ir sandėliavimo
teritorijose, sukurti
reikalingą inžinerinę ir
susisiekimo
infrastruktūrą

Parengti teritorijų
Kaišiadorių rajono
planavimo dokumentai,
savivaldybės
projektai šalia magistralinio administracija
ir krašto kelių numatytoms
komercijos, pramonės ir
sandėliavimo teritorijoms

Kita

2010

2020

Vykdoma

2015-04-15 patvirtintas
Didžiųjų prekybos įmonių
išdėstymo Kaišiadorių
rajono savivaldybės
teritorijoje specialusis
planas. Didžiausia šių
objektų plėtra numatyta
būtent šalia magistralinio
ir krašto kelių.

2.1.5

(BP 2.2) Skatinti
aukštas technologijas
bei didesnę pridėtinę
vertę kuriančių, mažai
aplinką teršiančių,
mokslinius tyrimus
taikančių bendrovių,
taip pat informacinių
technologijų įmonių
steigimąsi ir plėtrą

Verslo plėtros ir žemės ūkio Kaišiadorių rajono
konkurencingumo
savivaldybės
programos vykdymas,
administracija
paramos skyrimas. Įsteigtų
naujų informacinių
technologijų įmonių
skaičius.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Savarankiškos
savivaldybės funkcijos
(sąlygų verslo plėtrai
sudarymas ir šios veiklos
skatinimas) vykdomos
pagal Verslo plėtros ir
žemės ūkio
konkurencingumo
programos 01.01.01
priemonę „Smulkių
įmonių rėmimas (kartu su
ūkininkų kaip verslininkų
rėmimu)“, kurią
įgyvendinant mokamos
paramos smulkaus verslo
(toliau – SV) atstovams:
verslo planų, mokslo
tiriamųjų darbų ir

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
(ar) paraiškų finansinei
paramai iš kitų fondų
gauti rengimo išlaidų
dalinis padengimas. Apie
naujų informacinių
technologijų įmones nėra
duomenų.

2.1.6

(BP 2.2) Kelti vietos Siūloma peržiūrėti
gyventojų verslumą,
priemonės reikalingumą,
organizuojant
nes tai nėra BP sprendinys
konsultacijas įmonių
kūrimo, finansavimo
pritraukimo, vadybos,
apskaitos, paramos iš
ES struktūrinių fondų
klausimais

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija,
Kaišiadorių turizmo ir
verslo informacijos
centras

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti

2.1.7

(BP 2.2) Informuoti
Siūloma peržiūrėti
potencialius
priemonės reikalingumą,
investuotojus apie
nes tai nėra BP sprendinys
verslo kūrimą, įmonės
steigimą ar
bendradarbiavimą su
vietos bendrovėmis,
taip pat apie galimybes
eksportuoti Kaišiadorių
įmonių produkciją

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija,
Kaišiadorių turizmo ir
verslo informacijos
centras

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti

2.1.8

(BP 2.2) Skatinti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
įmones diegti
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
aplinkosaugines
nes tai nėra BP sprendinys administracija
priemones, informuoti
apie galimas paramos
lėšas, numatyti lėšų
reikiamos

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

dokumentacijos
pasirengimo išlaidų
kompensavimui,
siekiant mažinti rajono
gamtos teršimą, bei
gerinti gyvenimo
kokybę

Europos
Sąjungos
paramos lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti

2.1.10 (BP 2.2) Skatinti žemės Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
ūkių konsolidaciją bei priemonės reikalingumą,
savivaldybės
stambėjimą
nes tai nėra BP sprendinys administracija,
Valstybinis žemės fondas

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti

2.1.11 (BP 2.2) Skatinti ūkių Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
kooperaciją
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
nes tai nėra BP sprendinys administracija

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti

2.1.12 (BP 2.2) Mažo žemės Parengta studija nustatanti Kaišiadorių rajono
našumo, kalvoto reljefo teritorijas skirtas
savivaldybės
teritorijose skatintina gyvulininkystei ir
administracija
gyvulininkystė ir
miškininkystei
miškininkystė

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Savarankiškos
savivaldybės funkcijos
(sąlygų verslo plėtrai
sudarymas ir šios veiklos
skatinimas) vykdomos
pagal

2.1.9

(BP 2.2) Skatinti
įmones modernizuoti
gamybą, siekiant
mažinti energijos
sąnaudas, reikalingas
vienam santykiniam
produkcijos vienetui
pagaminti

2.1.13 (BP 2.2) Didinti
užimtumą kaimo
vietovėse remiant
žemės ūkio veiklos
įvairinimą, paslaugų ir
ne žemės ūkio veiklos

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
nes tai nėra BP sprendinys administracija

Verslo plėtros ir žemės ūkio Kaišiadorių rajono
konkurencingumo
savivaldybės
programos vykdymas,
administracija,
paramos skyrimas, naujų
Kaišiadorių turizmo ir
įmonių kaimuose skaičius, verslo informacijos
centras

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

sektorių plėtrą, skatinti kaimo turizmo sodybų
netradicinius kaimo
skaičius
verslus, amatus, plėtoti
kaimo turizmą

2.1.14 (BP 2.2) Skatinti žemės Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
ūkio produkcijos
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
perdirbimo įmones
nes tai nėra BP sprendinys administracija,
Kaišiadorių turizmo

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Verslo plėtros ir žemės
ūkio konkurencingumo
programos 01.01.01
priemonę „Smulkių
įmonių rėmimas (kartu su
ūkininkų kaip verslininkų
rėmimu)“, kurią
įgyvendinant mokamos
paramos smulkaus verslo
(toliau – SV) atstovams:
įmonės registracijos
išlaidų dengimas, verslo
planų, mokslo tiriamųjų
darbų ir (ar) paraiškų
finansinei paramai iš kitų
fondų gauti rengimo
išlaidų dalinis
padengimas, paskolų ir
(ar) lizingo palūkanų
dengimas, atlyginimo už
paskolos administravimą
ir turto vertinimą
kompensavimas,
kvalifikacijos kėlimo
išlaidų kompensavimas,
parodos išlaidų dengimas.
Apie naujų įmonių
steigimą kaimuose ir
naujų kaimo turizmo
sodybų skaičių nėra
duomenų.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti

Nr.

Priemonės
pavadinimas
diegti modernias
technologijas, kurios
efektyviai prisidėtų
prie žemės ūkio ir
maisto produktų
kokybės gerinimo,
aukštos pridėtinės
vertės produktų kūrimo

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)
ir verslo informacijos
centras

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

biudžeto lėšos

2.1.15 (BP 2.2) Skatinti
Įkurtų ekologinių ūkių
Kaišiadorių rajono
Europos
ekologinių ūkių
skaičius, teikti konsultacijas savivaldybės
Sąjungos
kūrimąsi, teikti
apie ūkių sertifikavimą
administracija,
paramos ir
informaciją ūkių
Kaišiadorių turizmo ir
valstybės
sertifikavimo
verslo informacijos
biudžeto lėšos
klausimais
centras
2.2 Gyvenimo kokybės gerinimas ir būsto sektoriuje egzistuojančių problemų sprendimas

2010

2020

Nepradėta vykdyti

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

Nepradėta vykdyti

Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
2
Neįgyvendintos priemonės: 0

2.2.1

(BP 2.3) Numatyti lėšų Parengtų projektų skaičius Kaišiadorių rajono
ir sutvarkyti
savivaldybės
gyvenviečių
administracija, seniūnija
infrastruktūrą (kelius,
gatves, šaligatvius,
dviračių takus, aikštes,
parkus, skverus, poilsio
ir laisvalaikio
praleidimo teritorijas,
žaidimų aikšteles
vaikams, sporto
aikštynus, gyvūnų
vedžiojimo aikšteles ir
kitą reikalingą
infrastruktūrą)

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 3
Vykdoma

Įvykdyti 9 projektai:
„Kalvių paplūdimio
viešosios infrastruktūros
sutvarkymas“,
„Rumšiškių prieplaukos ir
jos prieigų infrastruktūros
sutvarkymas“, "Kruonio
miestelio parko
sutvarkymas", „Kruonio
miestelio istorinio centro
atnaujinimas“,
„Laisvalaikis ir poilsis kaime", „Poilsio zonos
įrengimas Varkalių

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
kaime“, Sporto aikštelės
įrengimas Varkalių
kaime“, „Poilsio zonos
įrengimas Žiežmarių
parke“, „Žiežmarių parko
atnaujinimas“.

2.2.2

(BP 2.3) Informuoti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
daugiabučių namų
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
savininkų bendrijas
nes tai nėra BP sprendinys administracija
apie valstybės teikiamą
paramą daugiabučiams
namams atnaujinti
pagal daugiabučių
namų modernizavimo
programą, konsultuoti
privalomos
dokumentacijos
rengimo klausimais

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti arba
pakeisti kita koreguojant
ar naujai rengiant BP,
pvz. vykdant Daugiabučių
namų atnaujinimo
(modernizavimo)
programą rengiami
teritorijų (patikslinti
kokioms) detalieji planai.
Kiekybinis rodiklis
parengti detalieji planai,
suformuoti ir priskirti
žemės sklypai, ha.

2.2.3

(BP 2.3) Renovuoti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
nepatenkinamos būklės priemonės reikalingumą,
savivaldybės
savivaldybės
nes tai nėra BP sprendinys administracija
gyvenamąjį fondą

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti arba
pakeisti kita koreguojant
ar naujai rengiant BP,
pvz. vykdant Daugiabučių
namų atnaujinimo
(modernizavimo)
programą parengti
teritorijų (patikslinti
kokioms) TPD.
Kiekybinis rodiklis į
naujai keičiamą ar
koreguojamą BP
integruoti daugiabučių
atnaujinimo specialųjį
planą, parengti detalieji
planai, suformuoti ir

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
priskirti žemės sklypai,
ha.

2.3

Kaišiadorių rajono savivaldybėje švietimo paslaugų kokybės užtikrinimas

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 1
Vykdomos priemonės: 7
Nepradėtos vykdyti priemonės:
7
Neįgyvendintos priemonės: 0

2.3.1

(BP 2.4) Vykdyti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
savivaldybės tarybos nes tai nėra BP sprendinys administracija
2008 m. kovo 27 d.
sprendimą Nr. V17361 ir šiuo sprendimu
patvirtintą „Mokyklų,
kurių steigėjas yra
Kaišiadorių rajono
savivaldybės taryba,
reorganizavimo ir
vidaus struktūros
pertvarkymo iki 2012
m., planą“

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 15
Įgyvendinta

2.3.2

(BP 2.4) Organizuoti Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
uždarytų pradinio
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
ugdymo skyrių bei
nes tai nėra BP sprendinys administracija
reorganizuotų
pagrindinių mokyklų
mokinių pavežimą į
artimiausias mokyklas

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

2010-09-01 Priemonę naikinti.
Galima konstatuoti, kad
savivaldybės darbai susiję
su šia priemone įvykdyti :
Kaišiadorių rajono
savivaldybės tarybos
2008 m. kovo 27 d.
sprendime Nr. V17-361
nurodyti veiksmai
įvykdyti iki 2010-09-01
(iš 20 rajono mokyklinio
ugdymo įstaigų 7
mokykloms vykdomos
švietimo programos,
pagal kurias
reorganizuotos mokyklos,
pertvarkyta vidaus
struktūra).

Priemonę naikinti. Galima
konstatuoti, kad
savivaldybės darbai susiję
su šia priemone:
savivaldybė skiria lėšų
priemonės įgyvendinimui,
pagal strateginiuose
planuose numatytą
priemonę "mokinių

Nr.

2.3.3

Priemonės
pavadinimas

(BP 2.4) Švietimo
įstaigoms būtina keisti
susidėvėjusias
inžinerines sistemas,
modernizuoti šildymo
sistemas, didinti
mokyklų energetinį
efektyvumą (keisti
senus langus naujais,
apšiltinti išorines
sienas, stogus). Atlikus
papildomus tyrimus
būtina sudaryti
švietimo įstaigų
renovacijos programą

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Parengtų švietimo įstaigų
renovacijos projektų
skaičius, parengta
renovacijos programa

Atsakingi vykdytojai (as)

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Statusas

Vykdoma

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
vežiojimo į mokyklas ir
atgal į namus
užtikrinimas".
Iš 29 rajono švietimo
įstaigų įvykdytas:
renovavimas 4 objektams
( mokyklai-darželiui
„Rugelis“, Kaišiadorių
meno mokyklai,
Pravieniškių lopšeliuidarželiui „Ąžuoliukas“,
Žiežmarių lopšeliui –
darželiui „Varpelis“);
išorinių atitvarų šiltinimas
ir inžinierinių sistemų
modernizavimas 1
objektui (Kaišiadorių
rajono Kruonio vidurinei
mokyklai); energetinių
charakteristikų gerinimas
1 objektui (Kaišiadorių
Vaclovo Giržado
vidurinei mokyklai);
patalpų ir įrangos
atnaujinimas 3 objektams
(Kaišiadorių rajono
mokyklai - darželiui
„Rugelis“, Kaišiadorių
rajono Pravieniškių
lopšeliui-darželiui
„Ąžuoliukas“ bei
Kaišiadorių lopšeliuidarželiui „Žvaigždutė“);
išorinių atitvarų bei
šilumos ūkio renovavimas
2

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
objektams (Kaišiadorių
lopšeliui-darželiui
„Žvaigždutė“ bei
Kaišiadorių lopšeliuidarželiui „Spindulys“);
rekonstravimas 1 objekto
(Kaišiadorių specialiosios
mokyklos pastato).

2.3.4

(BP 2.4) Kelti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
savivaldybės pedagogų priemonės reikalingumą,
savivaldybės
profesinę kvalifikaciją nes tai nėra BP sprendinys administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

2.3.5

(BP 2.4) Atnaujinti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
mokymo priemones
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
rajono mokyklose,
nes tai nėra BP sprendinys administracija
didinti kompiuterių
skaičių – vienas
kompiuteris turi tekti
ne mažiau kaip
dešimčiai mokinių
(kaip yra numatyta
Lietuvos nacionalinės
informacinės
visuomenės plėtros
koncepcijoje)

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
tik konstatuoti, kad
savivaldybės vykdyti
projektai susiję su šia
priemone: iš 28 rajono
švietimo įstaigų įvykdytas
patalpų ir įrangos
atnaujinimas 4 objektams
(Kaišiadorių rajono
mokyklai-darželiui
„Rugelis“, Pravieniškių
lopšeliui-darželiui
„Ąžuoliukas“,
Kaišiadorių lopšeliui darželiui "Žvaigždutė",
Žiežmarių lopšeliui –
darželiui „Varpelis“);
patalpų atnaujinimas ir
pritaikymas kitai funkcijai
1 objekto (Rumšiškių
seniūnijos administracinio

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
pastato Kaišiadorių meno
mokyklos funkcijai ir
bendruomenės
poreikiams).

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
Europos
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
Sąjungos
nes tai nėra BP sprendinys administracija, seniūnija paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2.3.6

(BP 2.4) Organizuoti
vaikams edukacines
programas, stovyklas
jų atostogų metu,
gerinti laisvalaikio
praleidimo galimybes

2.3.7

(BP 2.4) Plėtoti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
bendradarbiavimą su priemonės reikalingumą,
savivaldybės
kultūros, medicinos
nes tai nėra BP sprendinys administracija
įstaigomis, taip pat
bibliotekomis, policija
ar kitomis
visuomeninėmis
institucijomis,
organizuojant
mokiniams
mokomuosius kursus,
informuojančius apie
įvairių neigiamų
socialinių reiškinių žalą
individui bei
visuomenei

2.3.8

(BP 2.4) b, c ir d
kategorijų centruose
plėsti neformalaus
vaikų ugdymo,
papildomų

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
nes tai nėra BP sprendinys administracija

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
tik konstatuoti, kad yra
organizuojamos mokamos
bei nemokamos vasaros
stovyklos. Nemokama
vasaros stovykla skirta
neįgaliųjų vaikų bei jų
artimųjų integracijai į
visuomenę.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
tik konstatuoti, kad
vykdomos saugaus eismo
pamokėlės vaikams,
paskaitos senjorams apie
Kelių Eismo Taisyklių
pakeitimus,
organizuojami
susibūrimai su
bendruomenėmis
gyvenamosios aplinkos
saugumo klausimų
aptarimui.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
tik konstatuoti, kad
Kaišiadorių rajono
savivaldybės teritorijoje
veikia 3

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

užsiėmimų veiklų
spektrą, siekiant didinti
vaikų kompetencijų
įgijimo, saviraiškos bei
kūrybos galimybes,
didinti jų užimtumą

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
neformalaus ugdymo
įstaigos.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Kaišiadorių rajone
rekonstruotų stadionų
nėra. Ruošiamasi
rekonstruoti vieną
stadioną - vykdomos
dokumentų ruošimo
procedūros. Viso stadionų
yra 7 ir dar 2 - futbolo
aikštės (su bėgimo
takeliais aplink aikšte yra
vejoje).

2.3.11 (BP 2.4) Kurti rajone Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
profesinio orientavimo priemonės reikalingumą,
savivaldybės
sistemą. Mokyklas
nes tai nėra BP sprendinys administracija
baigiantiems
mokiniams rengti
susitikimus su
profesinio ugdymo
mokyklų, kolegijų ar
universitetų

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
tik konstatuoti, kad
jaunimo darbo centruose
nuolat organizuojami
mokymai, kaip rašyti CV,
motyvacinius laiškus,
kaip prisistatyti

2.3.9

(BP 2.4) Sudaryti
sąlygas mokiniams,
gyvenantiems toliau
nuo neformalaus
ugdymo įstaigų, jas
lankyti, tinkamai
organizuojant jų
pavežimą

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
nes tai nėra BP sprendinys administracija

2.3.10 (BP 2.4) Rekonstruoti Rekonstruotų stadionų,
stadionus, sporto
sporto aikštynų skaičius
aikštynus, įsigyjant
kūno kultūros
pamokoms reikalingo
inventoriaus, plėtojant
sporto būrelių spektrą,
organizuojant varžybas
tarp mokyklų

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Siūloma peržiūrėti
priemonės reikalingumą,
nes BP sprendinys neturi
kiekybinio rodiklio

2.3.13 (BP 2.4) Skatinti
Siūloma peržiūrėti
rajono gyventojus
priemonės reikalingumą,
mokytis „visą
nes tai nėra BP sprendinys
gyvenimą“, informuoti
juos apie nuotolinių
aukštojo mokslo
studijų galimybes,
siekiant nuolat kelti jų
kvalifikaciją, kuri
atitiktų šiandienos
darbo rinkos poreikius

2.3.14 (BP 2.4) Projektuojant
naujas gyvenvietes ar
gyvenviečių grupes
arba plečiant jau

Rezultato aprašymas
darbdaviui, kaip pradėti
savo verslą ir pan.,
teikiamos profesinio
orientavimo ir
informavimo paslaugos.

atstovais

2.3.12 (BP 2.4) Spręsti vietų
skaičiaus didinimą
Kaišiadorių ir
Žiežmarių miestų
lopšeliuose –
darželiuose

Įgyvendini
mo data

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti arba
keisti kita koreguojant ar
naujai rengiant BP, pvz.
centralizuotos lopšeliųdarželių vietų sistemos
rezultatai. Kiekybinis
rodiklis perorganizuojamų
(mažinamų/uždaromų)
darželių skaičius lyginant
su visų darželių skaičiumi
Kaišiadorių rajone nuo
1991 m.

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija,
Kaišiadorių rajono
švietimo ir kultūros
paslaugų centras

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Parengta galimybių studija Kaišiadorių rajono
naujų švietimo įstaigų
savivaldybės
steigimo ir senų
administracija
panaudojimo aspektu

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

esamas, numatyti
švietimo įstaigų galimų
dislokacijų vietas arba
pagrįsti esamų
panaudojimo
galimybes
2.3.15 (BP 2.4) Švietimo
įstaigų plėtrai
rezervuoti tam
reikalingas teritorijas

2.4

Švietimo įstaigų plėtrai
Kaišiadorių rajono
rezervuotų teritorijų plotas savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Kultūros padėties rajone gerinimas, sportuojančiųjų skaičiaus didinimas

2010

2020

Nepradėta vykdyti

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 1

Nepradėta vykdyti

Vykdomos priemonės: 6
Nepradėtos vykdyti priemonės:
3
Neįgyvendintos priemonės: 0

2.4.1

(BP 2.5) Atlikti
Įvykdytų rekonstrukcijos
rekonstrukcijos darbus projektų skaičius kultūros
(siekiant užtikrinti
centruose
kokybiškas kultūros
paslaugas, geras meno
kolektyvų darbo ir
veiklos sąlygas,
kultūros centruose)

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Kita

2010

2020

Iš viso: 10
Vykdoma

Kaišiadorių rajono
savivaldybėje veikia 6
kultūros centrai su
skyriais (Kaišiadorių,
Rumšiškių, Žiežmarių,
Kruonio, Palomenės ir
Žaslių) . Kultūros centrų
Kaišiadorių rajone: naujai
įsteigtų 1 objektas
(Kruonio universalus
daugiafunkcis centras);
vykdyta plėtra 1 objektui
(Kompleksinė Paparčių
kaimo infrastruktūros
plėtra); renovacija 2
objektams (Palomenės
kultūros centro pastato,

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Žaslių kultūros salės
pastato); įsteigtas ir kartu
vykdyta plėtra 1 objektui
(Žaslių tradicinių amatų
centro).

2.4.2

(BP 2.5) Atnaujinti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
kultūros centrų
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
įgarsinimo ir
nes tai nėra BP sprendinys administracija
apšvietimo sistemas,
scenos, kitą renginiams
organizuoti reikalingą
įrangą

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

2.4.3

(BP 2.5) Pabrėžti
krašto etnografinį ir
kultūrinį savitumą,
įgyvendinti etninės
kultūros plėtros
programą

Kita

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
tik konstatuoti, kad
strateginiuose planuose
parengtos etninės kultūros
plėtros programos,
skiriamos lėšos priemonių
įgyvendinimui.

2.4.4

(BP 2.5) Išlaikyti
Bibliotekų skaičiaus
esamą bibliotekų tinklą pokytis

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Įgyvendinta

Kaišiadorių rajono
savivaldybėje 2010 m.
veikė (25 bibliotekos, t.y.
Kaišiadorių rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka, kuri turi 24
struktūrinius padalinius
visose 11-je seniūnijų
(Antakalnio, Dainavos,
Darsūniškio, Dovainonių,
Gudienos, Kalvių,
Kasčiukiškių, Kruonio,
Mikalaučiškių,
Neprėkštos, Pakertų,
Palomenės,

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
nes tai nėra BP sprendinys administracija

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Paparčių, Papartėlių,
Pravieniškių, Rumšiškių,
Stasiūnų, Talpūnų,
Tauckūnų, Varkalių,
Vilūnų, Zūbiškių, Žaslių,
Žiežmarių). Per 20102014 m. laikotrapį
bibliotekų skaičius
nepakito.

2.4.5

(BP 2.5) Vykdyti
Įvykdytų bibliotekų
bibliotekų renovacijos renovacijos projektų
darbus
skaičius

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Įvykdytas 1 renovacijos
projektas – „Žiežmarių
bibliotekos pastato
renovacija“ Nr. 3KAKK-09-1-003322PER001, o rajone yra 25
bibliotekos.

2.4.6

(BP 2.5) Įrengti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
viešosios interneto
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
prieigos taškus b, c ir d nes tai nėra BP sprendinys administracija
kategorijų centruose

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

2.4.7

(BP 2.5) Didinti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
kompiuterizuotų vietų priemonės reikalingumą,
savivaldybės
skaičių bibliotekos
nes tai nėra BP sprendinys administracija
filialuose

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

2.4.8

(BP 2.5) Įrengtose
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
kompiuterių
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
skaityklose, tame tarpe nes tai nėra BP sprendinys administracija
ir turinčiose interneto
prieigą, kelti vietos
gyventojų
kompiuterinio
raštingumo lygį,
organizuoti jiems
įvairius mokymus,
kursus ir pan.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti.

Priemonę naikinti. Galima
tik konstatuoti, kad yra
rengiamos Nacionalinės
Lietuvos bibliotekų
savaitės, kuriose keliamas
vietos gyventojų
kompiuterinio raštingumo
lygis, organizuojami
jiems įvairūs mokymai,

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
kursai ir pan.

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Parengta Kaišiadorių
rajono savivaldybės
sporto ir laisvalaikio
sektorinė studija
„Kaišiadorių rajono
savivaldybės plėtros iki
2020 m. strateginio plano
parengimas“. Vykdytas 1
objekto sutvarkymas ir
įrengimas (Gudienos
kaimo sporto aikštyno).

2.4.10 (BP 2.5) Vykdyti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
švietėjiškas programas, priemonės reikalingumą,
savivaldybės
skatinančias
nes tai nėra BP sprendinys administracija
gyventojus didesnį
dėmesį skirti sportui
bei kūno kultūros
veikloms

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
tik konstatuoti, kad yra
organizuojami įvairūs
renginiai, projektai
visuomenei išjudinti
skatinantys gyventojų
didesnį dėmesį skirti
sportui bei kūno kultūros
veikloms.

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

2.4.9

2.5

(BP 2.5) Rekonstruoti Rekonstruotų esamų
esamus stadionus,
stadionų, sporto aikštynų
sporto aikštynus, kitą skaičius.
poilsio ir laisvalaikio
praleidimo
infrastruktūrą

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo gerinimas

Vykdomos priemonės: 2
Nepradėtos vykdyti priemonės:
5
Neįgyvendintos priemonės: 0

2.5.1

(BP 2.6) Gerinti
teikiamų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę,
renovuojant esamus
pirminės asmens
sveikatos

Įvykdytų esamų pirminės Kaišiadorių rajono
asmens sveikatos priežiūros savivaldybės
centrų, ambulatorijų bei
administracija
medicinos punktų
renovacijos projektų
skaičius

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 7
Vykdoma

Įvykdytas 1 renovacijos
projektas – Rumšiškių
pirminės sveikatos
priežiūros centro.
Kaišiadorių rajone yra 9
pirminio lygio asmens

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

priežiūros centrus,
ambulatorijas bei
medicinos punktus,
taip pat atnaujinant
medicininę įrangą

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančios
įstaigos (ambulatorijos ir
medicinos punktai).

2.5.2

(BP 2.6) Siekiant
didinti kokybiškų
asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
prieinamumą rajono
gyventojams, išlaikyti
esamą pirminio lygio
asmens sveikatos
priežiūros paslaugas
teikiančių įstaigų
(ambulatorijų ir
medicinos punktų)
tinklą

Pirminio lygio asmens
Kiašiadorių rajono
sveikatos priežiūros
savivaldybės
paslaugas teikiančių įstaigų administracija
(ambulatorijų ir medicinos
punktų) skaičiaus pokytis

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Kaišiadorių rajone yra 9
pirminio lygio asmens
sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančios
įstaigos (ambulatorijos ir
medicinos punktai). Per
2010-2014 m. laikotarpį
šių įstaigų skaičius
nepakito.

2.5.3

(BP 2.6) Gerinti b, c ir Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
d kategorijų centruose priemonės reikalingumą,
savivaldybės
esančių įstaigų punktų nes tai nėra BP sprendinys administracija
materialinę bazę

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

2.5.4

(BP 2.6) Ieškoti būdų Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
pritraukti kvalifikuotus priemonės reikalingumą,
savivaldybės
specialistus dirbti į
nes tai nėra BP sprendinys administracija
rajone esančias
ambulatorijas ar
medicinos punktus

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

2.5.5

(BP 2.6) Vykdyti
medicininę –
švietėjišką veiklą
rajone, rengti
mokomuosius –
konsultacinius
seminarus, kursus
sveikos

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
nes tai nėra BP sprendinys administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
tik konstatuoti, kad
organizuojami įvairūs
renginiai, seminarai,
projektai susiję su
medicininės –

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

gyvensenos, ligų
profilaktikos, neigiamo
narkotikų, alkoholio ir
tabako poveikio
sveikatai klausimais.
Formuoti sveikos
gyvensenos nuostatas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
švietėjiškos veiklos rajone
vykdymu (sveikos
gyvensenos, ligų
profilaktikos, neigiamo
narkotikų, alkoholio ir
tabako poveikio sveikatai
klausimais), formuojamos
sveikos gyvensenos
nuostatos.

2.5.6

(BP 2.6) Sukurti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
sąlygas integruotis į
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
darbo rinką neįgaliems nes tai nėra BP sprendinys administracija
ir vyresnio amžiaus
asmenims

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

2.5.7

(BP 2.6) Naujų
sveikatos priežiūros
įstaigų steigimas turi
būti numatomas,
atsižvelgiant į esamų ir
naujų gyvenviečių
plėtrą

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

2.6

Parengta galimybių studija Kaišiadorių rajono
naujų sveikatos priežiūros savivaldybės
įstaigų steigimo ir senų
administracija
panaudojimo aspektu

Efektyvesnė socialinės rūpybos sistemos veikla

Vykdomos priemonės: 5
Nepradėtos vykdyti priemonės:
3
Neįgyvendintos priemonės: 0

2.6.1

(BP 2.7) Didinti
Įsteigtų nedidelių dienos
socialinių paslaugų
centrų skaičius
prieinamumą rajono
gyventojams, skatinti
nedidelių dienos centrų
steigimąsi,

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 8
Vykdoma

Kaišiadorių rajone yra 3
dienos centrai: 1)
Žiežmarių vaikų dienos
centras; 2) Pravieniškių II
kaime 2012 m. pradėjo
veikti (Kaišiadorių
socialinių paslaugų centro
struktūrinis

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

kuriuose būtų teikiama
įvairi socialinė,
psichologinė pagalba,
vykdomos socialinės
programos bei
paslaugos

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
padalinys) Pravieniškių
vaikų dienos centras; 3)
VšĮ Rumšiškių dienos
centras. 2012 m. vykdytas
projektas – „Kaišiadorių
socialinių paslaugų centro
socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra“.

2.6.2

(BP 2.7) Plėtoti vaikų Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
ir jaunimo dienos
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
užimtumo ir laikinosios nes tai nėra BP sprendinys administracija
priežiūros paslaugas b,
c ir d kategorijų
centruose, siekiant
didinti vaikų
užimtumą, mažinti
socialinę atskirtį, teikti
pagalbą vaikams,
patyrusiems smurtą
šeimoje

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
konstatuoti, kad 2011 m.
rugsėjo 19 d. pradėtas
įgyvendinti
bendradarbiavimo abipus
sienos Latvija–Lietuva–
Baltarusija programos
finansuojamas projektas
„Jaunimo verslumo
skatinimas Kauno ir
Minsko regionuose”.

2.6.3

(BP 2.7) Į socialinių
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
paslaugų programų
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
įgyvendinimą įtraukti nes tai nėra BP sprendinys administracija
vietos bendruomenes,
nevyriausybines
organizacijas

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

2.6.4

(BP 2.7) Plėsti
namuose teikiamų
socialinių paslaugų
spektrą

Kita

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
konstatuoti, kad
Kaišiadorių socialinių
paslaugų centras 2014 m.
rugpjūčio mėn. gavo dvi
licencijas socialinei
globai teikti.

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
nes tai nėra BP sprendinys administracija,
Kaišiadorių socialinių
paslaugų centras

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

2.6.5

(BP 2.7) Didinti
socialinių darbuotojų
kvalifikaciją bei
įgūdžius

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
nes tai nėra BP sprendinys administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

2.6.6

(BP 2.7) Organizuoti Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
vasaros atostogų,
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
laisvalaikio praleidimą nes tai nėra BP sprendinys administracija
vaikams iš socialinės
rizikos šeimų

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
konstatuoti, kad
organizuojama nemokama
vasaros stovykla, kuri
skirta neįgaliųjų vaikų bei
jų artimųjų integracijai į
visuomenę.

2.6.7

(BP 2.7) Sukurti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
sąlygas integruotis į
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
darbo rinką neįgaliems nes tai nėra BP sprendinys administracija
ir vyresnio amžiaus
asmenims

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

2.6.8

(BP 2.7) Steigti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
psichologinės pagalbos priemonės reikalingumą,
savivaldybės
telefonu tarnybą arba nes tai nėra BP sprendinys administracija
informuoti apie jau
veikiančių tarnybų
kontaktus, telefonų
numerius

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
konstatuoti, kad 2011 m.
pradėjo veikti vieningas
visoje Europoje
psichologinės pagalbos
suaugusiems numeris 116
123, vaikams - 116 111.
Informacija paskelbta
Savivaldybės tinklapyje.

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

2.7

Kompleksiškas turizmo paslaugų plėtojimas

Vykdomos priemonės: 7
Nepradėtos vykdyti priemonės:
10
Neįgyvendintos priemonės: 0

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Iš viso: 17

2.7.1

(BP 2.8) Įvairiomis
rinkodaros
priemonėmis gerinti
Kaišiadorių rajono
savivaldybės, kaip
rekreacinės vietovės,
įvaizdį

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
nes tai nėra BP sprendinys administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
konstatuoti, kad
įgyvendinta 02.01.02
priemonė „Kaišiadorių
rajono savivaldybės
įvaizdžio formavimas“:
pastatyti nukreipiamieji
kelio ženklai į lankytinas
vietas ir informaciniai
stendai. Sukurta aplikacija
– specialioji programa,
kurioje yra savivaldybės
turizmo informacija –
vietų geografinės
pozicijos, aprašymai,
nuotraukos ir kt.
Įvykdytas projektas
„Viešųjų turizmo
paslaugų teikimas
Kaišiadorių rajone 2011
m.“.
Turizmo objektai buvo
pristatyti tarptautinėje
turizmo parodoje
„Vivatur 2011“, dalyvauta
tarptautinėje turizmo
mugėje pasienyje
Lenkijoje, buvo surengti
turizmo srities

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
renginiai, suorganizuotas
turistinis automobilių ralis
Kaišiadorių krašto keliais.
Sudaromi bei atnaujinami
maršrutai, publikuoti
straipsniai turizmo
tematika, atnaujinti ir
parengti nauji
lankstinukai, išleistas
atnaujintas „Kaišiadorių
krašto turistinis
žemėlapis“.

2.7.2

(BP 2.8) Rengti ir teikti Parengtų nekilnojamojo
viešosios turizmo
kultūros paveldo objektų
infrastruktūros,
pritaikymo turizmo
nekilnojamojo kultūros reikmėms projektų skaičius
paveldo objektų
pritaikymo turizmo
reikmėms, rinkodaros
priemonių investicijų
projektus

2.7.3

(BP 2.8) Skatinti
apgyvendinimo
(motelių, kempingų),
maitinimo paslaugų
plėtrą

Naujai įkurtų kempingų,
motelių skaičius ir naujai
įkurtų maitinimo įstaigų
skaičius.

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Kauno
kultūros paveldo
departamentas (Kauno
KPD), Kauno regiono
aplinkos pasaugos
departamentas (Kauno
RAAD)

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Vykdytas 1 projektas:
„Migonių ir Rokiškių
piliakalnių pritaikymas
turizmui“ .

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Lietuvos statistikos
departamento
duomenimis, 2012 m.
pabaigoje Kaišiadorių
rajono savivaldybėje
apgyvendinimo paslaugas
teikė 3 viešbučiai (39
numeriai ir 84 vietos), 1
poilsio namai (10 numerių
ir 25 vietos) bei 2
privataus apgyvendinimo
sektoriaus subjektai.
2011 m. pabaigoje

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
savivaldybėje veikė 15
restoranų ir kitų
maitinimo įstaigų. Pagal
1.000-iui gyventojų
tenkantį restoranų, barų ir
valgyklų skaičių, 2011 m.
Kaišiadorių rajono
savivaldybė (0,4) gana
ženkliai atsiliko nuo šalies
ir apskrities (1,0), o iš
visų apskrities
savivaldybių atitiko
Kauno rajono
savivaldybės ir atsiliko
nuo kitų apskrities
savivaldybių rodiklių.
Kitos informacijos nėra.

2.7.4

(BP 2.8) Skatinti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
maitinimo įstaigas
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
pabrėžti tradicinės
nes tai nėra BP sprendinys administracija
virtuvės autentiškumą,
parengti kulinarinio
paveldo vystymo
programą

2.7.5

(BP 2.8) Sutvarkyti
infrastruktūrą prie
pagrindinių lankytinų
objektų

Sutvarkytos infrastruktūros Kaišiadorių rajono
prie pagrindinių lankytinų savivaldybės
objektų skaičius
administracija

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Vadovaujantis
Kaišiadorių turizmo ir
verslo informacijos centro
duomenimis Kaišiadorių
rajone yra 8
Archeologiniai kultūros
paveldo objektai, 37
Architektūriniai kultūros
paveldo objektai, 19
piliakalnių, 5 muziejai, 2
etnografiniai kaimai,

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
1 regykla, 8 gamtos
paminklai/medžiai, 20
kitų objektų. Vykdytas 1
projektas – „Migonių ir
Rokiškių piliakalnių
pritaikymas turizmui“.

2.7.6

(BP 2.8) Įdiegti
Siūloma peržiūrėti
elektroninę rajone
priemonės reikalingumą,
veikiančių viešbučių nes tai nėra BP sprendinys
kambarių, kaimo
sodybų, siūlomų
maršrutų bei gidų
paslaugų rezervavimo
sistemą

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija,
Kaišiadorių turizmo ir
verslo informacijos
centras

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti. Galima
konstatuoti, kad
Kaišiadorių turizmo ir
verslo informacijos centro
tinklalapyje skelbiama
visa reikiama informacija,
tačiau rezervavimo
sistema nėra sukurta.

2.7.7

(BP 2.8) Plėtoti rajone Parengti rekreacijos ir
dviračių trasas,
turizmo infrastruktūros
įrengiant takus,
specialųjį planą
nuorodas, kitą
reikalingą
infrastruktūrą
patraukliose
teritorijose, taip pat
vystyti maršrutus tarp
didžiausią rekreacinį
potencialą turinčių
gyvenviečių, užsukant
prie lankytinų objektų

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti, tačiau
galima konstatuoti, kad
pagal 02.01.02 priemonę
įgyvendinta „Kaišiadorių
rajono savivaldybės
įvaizdžio formavimas“:
pastatyti nukreipiamieji
kelio ženklai į lankytinas
vietas ir informaciniai
stendai. Sukurta aplikacija
– specialioji programa,
kurioje yra savivaldybės
turizmo informacija –
vietų geografinės
pozicijos, aprašymai,
nuotraukos ir kt.
Įvykdytas projektas

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
„Viešųjų turizmo
paslaugų teikimas
Kaišiadorių rajone 2011
m.“.
Sudaromi bei atnaujinami
maršrutai, išleistas
atnaujintas „Kaišiadorių
krašto turistinis
žemėlapis“.

2.7.8

(BP 2.8) Vystyti
Įgyvendintų poilsio
Kaišiadorių rajono
vandens turizmo
infrastruktūros prie vandens savivaldybės
paslaugas, plėtoti
telkinių projektų skaičius administracija
vandens dviračių,
valčių, nuomos
punktus, sutvarkyti
paplūdimius, įrengti
prieplaukas, sutvarkyti
poilsiavietes,
stovyklavietes prie
didžiųjų rajono ežerų,
Nemuno ir Neries upių,
įrengti paplūdimius,
laužavietes,
šiukšliadėžes, kitą
reikalingą
infrastruktūrą

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Vykdyti 4 poilsio
infrastruktūros prie
vandens telkinių
projektai: „Kalvių
paplūdimio viešosios
infrastruktūros
sutvarkymas“,
„Rumšiškių prieplaukos ir
jos prieigų infrastruktūros
sutvarkymas“,
„Laisvalaikis ir poilsis kaime", „Poilsio zonos
įrengimas Varkalių
kaime“.

2.7.9

(BP 2.8) Sutvarkyti
Įgyvendintų poilsio
Kaišiadorių rajono
poilsiavietes,
infrastruktūros prie vandens savivaldybės
stovyklavietes prie
telkinių projektų skaičius administracija
didžiųjų rajono ežerų,
Nemuno ir Neries upių,
įrengti paplūdimius,
laužavietes,
šiukšliadėžes, kitą
reikalingą
infrastruktūrą.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Vykdyti 4 poilsio
infrastruktūros prie
vandens telkinių
projektai: „Kalvių
paplūdimio viešosios
infrastruktūros
sutvarkymas“,
„Rumšiškių prieplaukos ir
jos prieigų infrastruktūros
sutvarkymas“,

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
„Laisvalaikis ir poilsis kaime", „Poilsio zonos
įrengimas Varkalių
kaime“.

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

2.7.11 (BP 2.8) Saugomose Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
teritorijose turizmą
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
plėtoti tik prisilaikant nes tai nėra BP sprendinys administracija
jų apsaugos
reglamentų, planavimo
dokumentų ir kitų
susijusių teisės aktų
reikalavimų.

Europos
Sąjungos
paramos lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

2.7.12 (BP 2.8) Rajono
Naujai įrengtų ir ir įvertintų Kaišiadorių rajono
savivaldybėje įrengti kempingų skaičius
savivaldybės
kempingus, bei atlikti
administracija
jų klasifikaciją pagal
Valstybinio turizmo
departamento prie Ūkio
ministerijos
direktoriaus įsakyme
patvirtintus kempingų
klasifikavimo
reikalavimus, įvertinti
juos žvaigždutėmis

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.
Kaišiadorių rajone yra 8
dvarai. Jų būklė yra gana
įvairi.

2.7.10 (BP 2.8) Formuoti
rajono savivaldybėje
naujus pėsčiųjų ir
dviračių maršrutus

2.7.13 (BP 2.8)
Kompleksiškai
pritaikyti rajone
esančius dvarų

Parengti rekreacijos ir
turizmo infrastruktūros
specialųjį planą

Kompleksiškai sutvarkytų
dvarų Kaišiadorių rajone
skaičius

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Kiek jų yra sutvarkyta
nežinoma. Galima
konstatuoti, kad
organizuojami renginiai
dvarvietėse – Kruonyje,
Oginskių dvarvietėje ir
Oginskių funduotoje Švč.
Mergelės Marijos, Angelų
karalienės, bažnyčioje.

kompleksus turizmo,
kultūros, edukacinėms
ar kitoms viešosioms
reikmėms

2.7.14 (BP 2.8) Sutvarkyti ir Religinių architektūros
pritaikyti lankymui
objektų pritaikytų lankymui
rajono savivaldybėje skaičius
esančius religinius
architektūros objektus

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Kauno
kultūros paveldo
departamentas (Kauno
KPD)

2.7.15 (BP 2.8) Skatinti kaimo Naujai įkurtų kaimo
turizmo sodybų
turizmo sodybų skaičius
kūrimąsi įvairiose
rajono savivaldybės
vietovėse, išnaudojant
gamtos resursus ir
kraštovaizdį

Kaišiadorių rajono
Kita
savivaldybės
administracija, Kauno
regiono aplinkos
pasaugos departamentas
(Kauno RAAD)

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Kaišiadorių rajone yra
Kaišiadorių rajono
savivaldybės taryba 2015
m. liepos 30 d. vykusiame
posėdyje pritarė panaudos
sutarties dėl buvusios
Žiežmarių sinagogos
pritaikymui gyventojų
švietimo ir kultūros
poreikiams, viešiesiems
turizmo poreikiams bei
kitai visuomeninei
veiklai.

2010

2020

Vykdoma

Per 2010-2014 m.
laikotarpį parengti 5 vnt.
kaimo plėtros projektų
kaimo turizmo sodybos
vietai parinkti (reg. Nr.
T00012463, T00012466,
T00014905, T00067825,
T00068031). Kaišiadorių
TVIC (VšĮ Kaišiadorių
turizmo ir verslo
informacijos centras)

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
duomenimis, 2013 m.
pradžioje savivaldybės
teritorijoje veikė 22
kaimo turizmo sodybos.
Pagal 2014 m.
Oficialiosios statistikos
departamento duomenis
buvo jų 12.

2.7.16 (BP 2.8) Plečiant
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
turizmo paslaugų
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
spektrą, siūlant įvairias nes tai nėra BP sprendinys administracija
laisvalaikio praleidimo
formas, stengtis
mažinti turizmo
paslaugų sezoniškumą

2.7.17 (BP 2.8) Parengti
rajone vykstančių
kultūrinių renginių
vystymo programą

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
nes tai nėra BP sprendinys administracija

Kita

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
konstatuoti, kad parengtas
savivaldybės pasiūlymas
Turizmo departamentui
dėl renginių turizmo
sezoniškumo mažinimo.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti. Galima
konstatuoti, kad
vykstantys renginiai
nurodomi Kaišiadorių
turizmo ir verslo
informacijos centro
tinklalapyje, tačiau
vystymo programa
neparengta.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1)

Vykdoma visuomeninių statinių (švietimo, sveikatos įstaigų ir pan.), nekilnojamojo kultūros paveldo objektų plėtra, modernizacija, atnaujinimo darbai.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Didelė dalis socialinės aplinkos priemonių yra nekonkrečios, orientuotos į socialinės programos įgyvendinimo aprašymą. Pvz. minint naują plėtrą/statybą turi būti numatytos konkrečios teritorijos
(nustatant tankį, aptarnavimo spindulius ir pan.). Daliai naujai numatomų statyti objektų tikslinga rengti galimybių studijas, vertinančias jų poreikį ir esamų užpildymą bei pasiekiamumą.
Rekomenduojama tai įtraukti į koreguojamą/naujai rengiamą BP.
2) Pagal LR BP Kaišiadorių rajonas priskiriamas prie gana mažą rekreacinį potencialą turinčių teritorijų. Vystymosi prioritetas – verslinio ir pažintinio turizmo plėtra. Kaišiadorių rajonas turintis
išvystytą kelių tinklą neišnaudoja šios galimybės (mažai kuriasi kaimo turizmo sodybų, neišplėtotas poilsio infrastruktūros tinklas). Esantys nekilnojamojo paveldo objektai silpnai įtraukti į turistinius
maršrutus.
3) Dalis priemonių dubliuoja viena kitą, todėl siūloma jas apjungti koreguojant/naujai rengiant BP (Nr.2.7.8 ir 2.7.9, 2.7.7 ir 2.7.10).

Nr.
3

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Gamtinės aplinkos, rekreacijos plėtojimo dalies sprendiniai

2010

2020

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 10
Nepradėtos vykdyti priemonės:
3
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 13

3.1

Teritorijų tvarkymas bei vystymas pagal plėtros potencialo kategorijas, vaizdingumo arealus

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 2
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 0

3.1.1

(BP 3) Rumšiškių –
Kauno marių - didelio
potencialo rekreacinio
arealo plėtojimas

Rekreaciją plėtojančių
projektų skaičius
Rumšiškių – Kauno marių didelio potencialo
rekreaciniame areale

3.1.2

(BP 3) Darsūniškio – Rekreaciją plėtojančių
Nemuno ir Paparčių – projektų skaičius
Neries Darsūniškio – Nemuno

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Kauno
marių regioninio parko
direkcija (Kauno marių
RPD), Kauno RAAD

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 3
Vykdoma

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija,

Europos
Sąjungos
paramos ir

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Kaišiadorių rajono sav.
įgyvendino 1 projektą
„Rumšiškių prieplaukos ir
jos prieigos
infrastruktūros
sutvarkymas“,
finansuojamą pagal 20072013 metų Sanglaudos
skatinimo veiksmų
programos 1 prioriteto
„Vietinė ir urbanistinė
plėtra, kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo
plėtrai“ priemonę
„Viešosios turizmo
infrastruktūros ir paslaugų
plėtra regionuose“.

Nepradėta vykdyti.

Nr.

Priemonės
pavadinimas
vidutinio potencialo
rekreacinio arealo
plėtojimas

3.1.3

3.2

Laukiamų rezultatų
aprašymas
ir Paparčių – Neries vidutinio potencialo
rekreaciniame areale

(BP 3) Kalvių ežero, Rekreaciją plėtojančių
Švenčiaus ežero, Gabio projektų skaičius Kalvių
ežero, Bačkonių
ežero, Švenčiaus ežero,
tvenkinio, Žaslių ežerų, Gabio ežero, Bačkonių
Neprėkštos ežero tvenkinio, Žaslių ežerų,
gana mažo potencialo Neprėkštos ežero - gana
rekreacinio arealo
mažo potencialo
plėtojimas
rekreaciniame areale

Rekreacijos aptarnavimo centrų plėtojimas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Kauno RPD, Kauno
marių RAAD

valstybės
biudžeto lėšos

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Kauno
RAAD

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Statusas

2010

2020

Vykdoma

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 5
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Parengtas 1 techninis
darbo projektas ir
infrastruktūros
sutvarkymo darbai –
„Kalvių paplūdimio
viešosios infrastruktūros
sutvarkymas“. Vykdant
projektą, išvalytas Kalvių
ežero pakrantės dugnas,
įrengtas smėlio
paplūdimys, persirengimo
kabinos, priėjimo takai,
informacinis stendas ir
krypties rodyklė
„Paplūdimys“, tualetai,
suoliukai, pastatyti atliekų
konteineriai ir
šiukšliadėžės.
Projektas finansuojamas
pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 metų
programos priemonę
„Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“, ją įgyvendinant
planavimo būdu.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 6

3.2.1

(BP 3) Regioninės
svarbos rekreacijos
aptarnavimo centro –
Rumšiškių miestelio
plėtojimas

Rekreaciją plėtojančių
Kaišiadorių rajono
projektų skaičius regioninės savivaldybės
svarbos rekreacijos
administracija, Kauno
aptarnavimo centre marių RPD, Kauno
Rumšiškių miestelyje
RAAD

3.2.2

(BP 3) Kaišiadorių
Parengti rekreacijos ir
rajono savivaldybės
turizmo infrastruktūros
teritorijos dalyse, kur specialųjį planą
gausu rekreacinių
išteklių, tikslinga
orientuotis į poilsinės ir
pažintinės rekreacijos
vystymą, minėtų
rekreacijos krypčių
poreikiams pritaikant ir
vystant esamas
gyvenamąsias vietoves
(greta saugomų
teritorijų ar jų dalių bei
šalia tarptautinių,
nacionalinių,
regioninių ir lokalių
turistinių trasų

3.2.3

(BP 3) Padidintą
dėmesį reikėtų skirti
pažintinio turizmo,
kuris apima tiek

Parengti rekreacijos ir
turizmo infrastruktūros
specialųjį planą

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Įvykdytas 1 projektas –
„Rumšiškių prieplaukos ir
jos prieigų infrastruktūros
sutvarkymas“.

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Kauno
RAAD

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto

2010

2020

Vykdoma

Nepradėta vykdyti.
Galima konstatuoti, kad ta
linkme dirbta:
įgyvendinta 02.01.02
priemonė

Nr.

Priemonės
pavadinimas
gamtinį, tiek kultūrinį
Kaišiadorių rajono
savivaldybės teritorijos
pažinimo aspektus,
plėtrai ir vystymui
(pėsčiųjų, dviračių ir
autoturistinių trasų,
apjungiančių
didžiausios vertės
gamtinius ir kultūrinius
Kaišiadorių rajono sav.
objektus, įrengimui bei
populiarinimui)

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga
lėšos

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
„Kaišiadorių rajono
savivaldybės įvaizdžio
formavimas“: pastatyti
nukreipiamieji kelio
ženklai į lankytinas vietas
ir informaciniai stendai.
Sukurta aplikacija –
specialioji programa,
kurioje yra savivaldybės
turizmo informacija –
vietų geografinės
pozicijos, aprašymai,
nuotraukos ir kt.
Įvykdytas projektas
„Viešųjų turizmo
paslaugų teikimas
Kaišiadorių rajone 2011
m.“.
Turizmo objektai buvo
pristatyti tarptautinėje
turizmo parodoje
„Vivatur 2011“, dalyvauta
tarptautinėje turizmo
mugėje pasienyje
Lenkijoje, buvo surengti
turizmo srities renginiai,
suorganizuotas turistinis
automobilių ralis
Kaišiadorių krašto keliais.
Sudaromi bei atnaujinami
maršrutai, publikuoti
straipsniai turizmo
tematika, atnaujinti ir
parengti nauji

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

3.2.4

(BP 3) Pažintinio
Parengti rekreacijos ir
turizmo sistema
turizmo infrastruktūros
plėtotina pirmiausiai specialųjį planą
siekiant atskleisti
Kaišiadorių krašto kaip
etnografinio regiono
dalies gamtinius bei
kultūrinius savitumus.
Taip pat būtina
išryškinti ir eksponuoti
rajono teritorijos
gamtinės ir kultūrinės
aplinkos tipiškus ar
unikalius objektus,
pasižyminčius savitais
bruožais

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Kauno
KPD, Kauno RAAD

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

3.2.5

(BP 3) Formuojama
prioritetinių
nacionalinės svarbos
specializuoto
pažintinio turizmo
trasų sistema

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Parengti rekreacijos ir
turizmo infrastruktūros
specialųjį planą

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
lankstinukai, išleistas
atnaujintas „Kaišiadorių
krašto turistinis
žemėlapis“.
Nepradėta vykdyti.
Galima konstatuoti, kad
vykdytas 1 projektas –
„Migonių ir Rokiškių
piliakalnių pritaikymas
turizmui“.

Tęsiamas LR bendrajame
plane numatyti prioritetai,
kurių dalys patenka į
Kaišiadorių rajono
savivaldybės teritoriją:
dalis
nacionalinės vandens
turizmo trasos vidaus
vandens kelio;
dalis
autoturizmo trasos „Jono
Pauliaus II piligrimų
kelias“;
dalis
autoturizmo trasos
„Keturių sostinių

Nr.

3.2.6

3.3

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

(BP 3) Gamtinių
Esamos poilsinės
Kaišiadorių rajono
rekreacinių išteklių
rekreacijos infrastruktūros savivaldybės
gausa kuria ypač
atnaujinimas, gerinimas bei administracija
palankias sąlygas
jos plėtra tam
poilsinio turizmo
perspektyviose Kaišiadorių
(poilsio gamtoje)
rajono savivaldybės
vystymuisi, todėl didelį teritorijos dalyse
dėmesį būtų tikslinga
skirti esamos poilsinės
rekreacijos
infrastruktūros
atnaujinimui, gerinimui
bei jos plėtrai tam
perspektyviose
Kaišiadorių rajono
savivaldybės teritorijos
dalyse

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Konservaciniu (įvairovės apsaugos) atžvilgiu vertingiausių kraštovaizdžio kompleksų
tvarkymas

Statusas

2010

2020

Vykdoma

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
kelias“;
dalis
nacionalinio dviračių
turizmo trasų tinklo.
Vykdyti projektai:
„Kalvių paplūdimio
viešosios infrastruktūros
sutvarkymas“,
„Rumšiškių prieplaukos ir
jos prieigų infrastruktūros
sutvarkymas“, „Poilsio
zonos įrengimas Varkalių
kaime“.

Vykdomos priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 0

3.3.1

(BP 3) Ypač vaizdingo Įgyvendinti projektai
Kauno marių
vaizdingam Kauno marių
kraštovaizdžio
kraštovaizdžiui tvarkyti
tvarkymas

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Kauno
marių RPD, Kauno
RAAD

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 4
Vykdoma

3.3.2

(BP 3) Ežerais
paįvairintų kalvotųjų
aukštumų,

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Kauno
RAAD

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės

2010

2020

Vykdoma

Įgyvendinti projektai
ežerais paįvairintų
kalvotųjų aukštumų
(apaugusių įvairaus

Įgyvendintas 1 projektas –
„Rumšiškių prieplaukos ir
jos prieigų infrastruktūros
sutvarkymas“.

Įgyvendintas 1 projektas –
„Kalvių paplūdimio
viešosios infrastruktūros

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

biudžeto lėšos

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

apaugusių įvairaus
pobūdžio miškais
kraštovaizdžio
komplekso pietinėje
dalyje sutvarkymas
(Kalviai, Kruonis)

pobūdžio miškais
komplekso pietinėje dalyje)
kraštovaizdžiui tvarkyti

sutvarkymas“.

3.3.3

(BP 3) Raiškių
Nemuno, Neries ir jų
intakų slėnių
tvarkymas

Įgyvendinti projektai
raiškių Nemuno, Neries ir
jų intakų slėnių
kraštovaizdžiui tvarkyti

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Kauno
RAAD

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

3.3.4

(BP 3) Vertingų
kultūros paveldo
objektų sankaupos
arealų tvarkymas

Įgyvendinti projektai
Kaišiadorių rajono
vertingų kultūros paveldo savivaldybės
objektų sankaupos arealams administracija, Kauno
tvarkyti
KPD

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Įgyvendintas 1 projektas –
„Migonių ir Rokiškių
piliakalnių pritaikymas
turizmui“.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1)
2)

Vykdomi pažintinių, poilsinių teritorijų bei infrastruktūros sutvarkymo darbai.
Skiriama daug dėmesio Kaišiadorių rajono savivaldybės įvaizdžio formavimui.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Daugelis gamtinės aplinkos, rekreacijos plėtojimo dalies sprendinių nėra konkretūs (apimantys labai dideles teritorijas - arealus ar net kraštovaizdžius), dėl to nėra įmanoma tiksliai išvardinti
rezultatų. Dėl šios priežasties dauguma sprendinių nuolat yra vykdymo stadijoje. Rekomenduojama koreguojant ar naujai rengiant BP tikslinti sprendinius, nurodant teritoriškai tikslesnę vykdymo
programą.
2) Didžioji dalis (net 4 iš 13: 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 ) gamtinės aplinkos, rekreacijos plėtojimo dalies sprendinių yra susiję su dar neparengtu bet numatytu turizmo infrastruktūrą plėtojančiu
specialiuoju planu. Todėl koreguojant ar naujai rengiant BP būtina integruoti arba numatyti kaip atskirą specialųjį planą, kuris sudarytų sąlygas tikslingai plėtoti viso Kaišiadorių rajono turizmo,
rekreacijos, poilsio programas.

Nr.
4

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Žemės naudojimo dalies sprendiniai

2010

2020

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 11
Nepradėtos vykdyti priemonės:
28
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 39

4.1

Žemės ūkio teritorijų tvarkymas

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti priemonės:
7
Neįgyvendintos priemonės: 0

4.1.1

(BP 4.4.1) Ūkius
Specializuotų ūkių,
specializuoti kaimo
pritaikytų poilsiautojų
turizmui ir poilsiautojų aptarnavimui, skaičius
aptarnavimui,
užtikrinant intensyvų
žemės naudojimą

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 7
Nepradėta vykdyti

4.1.2

(BP 4.4.2) Žemės ūkio Parengtų kaimo plėtros
Kaišiadorių rajono
paskirties žemėje rengti žemėtvarkos projektų
savivaldybės
kaimo plėtros
skaičius. Priemonę dėl
administracija
žemėtvarkos projektus žemės konsolidacijos
(jų atmainą – atskirų projektų siūloma peržiūrėti,
seniūnijų
nes BP sprendinys neturi
kompleksinius žemės kiekybinio rodiklio
ūkio ir kaimo plėtros
projektus) ir žemės
konsolidacijos
projektus

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.
Priemonė dėl žemės
konsolidacijos projektų
(kaip ir priemonę 1.4.6)
naikinti arba keisti kita
koreguojant ar naujai
rengiant BP, nes
savivaldybė turi žinoti
žemės konsolidacijos
projektų kiekį savo
rajone. Šiuo metu
Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Kaišiadorių
skyriaus vedėja 2015 m.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
vasario 20 d. įsakymu Nr.
6VĮ-154-(14.6.2.)
patvirtino Kauno
apskrities Kaišiadorių
rajono savivaldybės
Palomenės seniūnijos
Palomenės kadastro
vietovės Jačiūnų,
Bartkuškų, Klūsų,
Neprėkštos kaimų ir jų
dalių žemės
konsolidacijos projektas
Nr. 1IG-KK-12-2013532-PR001.

4.1.3

(BP 4.7.6) Išskirti
Parengtas teritorijų
arealus miško įveisimui planavimo dokumentas,
ne miško žemėje,
išskiriantis arealus miškų
laikantis teisės aktų,
įveisimui
leidžiančių įveisti
mišką, reikalavimų ir
miško įveisimo
prioritetų

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Lietuvos
Respublikos Aplinkos
ministerijos Valstybinė
miškų tarnyba, urėdija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

4.1.4

(BP 4.7.6) Į gamtinį
karkasą įeinančiose
ekologiškai jautriose
teritorijose teikti
prioritetą ir paramą
ekologinio ir
tausojamojo
ūkininkavimo sistemas
diegiantiems ūkiams

Sukurtų ekologinių ir
tausojamųjų sistemų
skaičius jautriose gamtinio
karkaso teritorijose

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija,
Kaišiadorių turizmo ir
verslo informacijos
centras

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

4.1.5

(BP 4.7.6) Teritorijas,
kurių perspektyvinis
panaudojimas –
ilgalaikė žemės ūkio
veikla,

Siūloma peržiūrėti
priemonės reikalingumą,
nes BP sprendinys neturi
kiekybinio rodiklio.

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti

Nr.

4.1.6

4.1.7

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

tvarkyti taip, kad jų
naudojimas būtų
intensyvus,
užtikrinantis efektyvią
gamybą
(BP 4.7.6) Žemės ūkio Išskirtų žemės ūkio
teritorijose vystyti
teritorijų plotai (ha),
perspektyvias kaimo kuriuose galima vystyti
gyvenamąsias vietoves, perspektyvias kaimo
intensyviai rekreacinei gyvenamąsias vietoves,
veiklai skirtas
intensyvią rekreacinę
teritorijas (rekreacinius veiklą, taip pat žemės ūkio
arealus), taip pat žemės veiklą teritorijose su našiais
ūkio paskirties
dirvožemiais
teritorijas su našiais
dirvožemiais, kuriose
rekomenduojamą
specializaciją
atitinkantis
ūkininkavimas duos
didžiausią ekonominį
efektą

(BP 4.7.6) Parengti
Parengti rajono
rajono žemėtvarkos
žemėtvarkos schemą
schemą, kurioje būtų
išspręstos vietinės
reikšmės kelių tinklo
sutvarkymas, stambiųjų
ūkių centrų išdėstymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Kauno
RAAD

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Nr.
4.2

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Miškų ūkio teritorijų tvarkymas

2010

2020

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 0

2010

2020

Iš viso: 4
Nepradėta vykdyti

Kaišiadorių rajono
Kita
savivaldybės
administracija, Lietuvos
medžiotojų ir žvejų
draugija Kaišiadorių
skyrius

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
konstatuoti, kad Lietuvos
medžiotojų ir žvejų
draugijos tinklalapyje
pateikiama informacija
apie galimus medžioklės
plotus, pagal sezoniškumą
leidžiamus medžioti
gyvūnus ir kita
informacija.

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Kauno
RAAD,

2010

2020

Vykdoma

Tikslių duomenų nėra.
Galima konstatuoti, kad
2011-11-25 buvo

4.2.1

(BP 4.7.6) Miškų ūkio
veiklą diferencijuoti
pagal numatytą miškų
ūkio teritorijų
naudojimo būdą
užtikrinant optimalesnį
miško naudojimą

Siūloma peržiūrėti
priemonės reikalingumą,
nes BP sprendinys neturi
kiekybinio rodiklio

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

4.2.2

(BP 4.7.6) Sudaryti
sąlygas naudoti miško
žemę kitiems
gyventojų poreikiams
tenkinti (medžioklei,
turizmui, šalutiniam
miško išteklių
naudojimui). Skatintų
efektyvų ir racionalų
miško išteklių
naudojimą, biologinės
įvairovės miškuose
išsaugojimą,
rekreacinio miškų
potencialo didinimą

Siūloma peržiūrėti
priemonės reikalingumą,
nes BP sprendinys neturi
kiekybinio rodiklio

4.2.3

(BP 4.7.6) Miškų ūkio Miškotvarkos projektų
paskirties žemės plote skaičius
teritorijos

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Kita

Priemonę naikinti

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

naudojimą ir naujų
miškų sodinimą spręsti
miškotvarkos
projektuose. Įveisiant
bei ugdant miškus,
užtikrinti poreikius
eksportui bei vidaus
poreikius medienos
ištekliams

4.2.4

4.3

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Rezultato aprašymas
patvirtintas VĮ
Kaišiadorių miškų
urėdijos patikslintas
vidinės miškotvarkos
projektas.

Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministerijos
Valstybinė miškų
tarnyba, ūrėdija

(BP 4.7.6) Teritorijos, Naujai įveistų miškų plotas Kaišiadorių rajono
kurių perspektyvinis ha arba rajono miškingumo savivaldybės
panaudojimas – miškų padidėjimas %
administracija
ūkio veikla, turi būti
planuojamos ir
tvarkomos skatinant
miško įveisimą bei
kitas miškotvarkos
priemones

Įgyvendini
mo data

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Vandens ūkio teritorijų tvarkymas

2010

2020

Vykdoma

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

Tikslių duomenų nėra.
Pagal Kaišiadorių rajono
BP numatyta miškų plotus
padidinti 21484 ha.
Bendras rajono
miškingumas padidėtų
nuo 31,5%2 iki 51,29%.
Galima konstatuoti, kad
2011-11-25 buvo
patvirtintas VĮ
Kaišiadorių miškų
urėdijos patikslintas
vidinės miškotvarkos
projektas.

Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 0

4.3.1

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
teritorijoje didesnį
dėmesį skirti
mėgėjiškos žvejybos
organizavimui ir

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
Kita
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
nes tai nėra BP sprendinys administracija, Lietuvos
medžiotojų ir žvejų
draugija Kaišiadorių
skyrius

2010

2020

Iš viso: 2
Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
konstatuoti, kad Lietuvos
medžiotojų ir žvejų
draugijos tinklalapyje
pateikiami žvejo

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

plėtrai

4.3.2

4.4

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
kalendoriai, nurodoma
informacija apie galimus
žvejybos plotus, pagal
sezoniškumą leidžiamas
žvejoti žuvis ir kita
informacija.

(BP 4.7.6) Laikytis prie Siūloma peržiūrėti
paviršinių vandens
priemonės reikalingumą,
telkinių išskirtų
nes BP sprendinys neturi
apsaugos juostų ir zonų kiekybinio rodiklio
rekalavimų

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Gyvenamųjų vietovių ir urbanizuotinų teritorijų plėtra

2010

2020

Nepradėta vykdyti

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

Priemonę naikinti

Vykdomos priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti priemonės:
5
Neįgyvendintos priemonės: 0

4.4.1

(BP 4.7.1) Miestelių
vidinės struktūros
modernizavimas,
teritorijų naudojimo
optimizavimas

Siūloma peržiūrėti
priemonės reikalingumą,
nes BP sprendinys neturi
kiekybinio rodiklio

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 8
Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti arba
keisti kita koreguojant ar
naujai rengiant BP.
Kadangi pagal TPN
patvirtintas 2014 m.
modernizavimas gali būti
taikomas ne vienu atveju,
todėl būtina tikslinti
priemonę ir skaidyti į
kelias (žr. punktus nuo
12.3.1 iki 12.3.7, taip pat
nuo 12.4.1 iki 12.4.3).
Kiekybinis rodiklis
apsprendžiamas
atitinkamai pagal punktą.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

4.4.2

(BP 4.7.1) Naują
statybą numatyti pagal
susisklosčiusius
principus baigiant
formuoti nebaigtas
užstatymo struktūras

Siūloma peržiūrėti
priemonės reikalingumą,
nes BP sprendinys neturi
kiekybinio rodiklio

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti arba
keisti kita koreguojant ar
naujai rengiant BP.
Kadangi pagal TPN
patvirtintas 2014 m.
režimui "nauja plėtra" yra
parengtos rekomendacijos
(žr. nuo 14.1 iki 14.5
punktus), todėl būtina
tikslinti priemones ir
skaidyti į kelias.
Kiekybinis rodiklis
apsprendžiamas
atitinkamai pagal punktą.

4.4.3

(BP 4.7.1) Užstatytų, Konvertuojamų teritorijų
bet apleistų teritorijų skaičius ir plotas ha
konversija ir
kiekvienu atveju
racionalesnis
naudojimas (užstatymo
sutankinimas,
transporto, inžinerinės,
socialinės
infrastruktūros, viešojo
transporto tinklo plėtra

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

4.4.4

(BP 4.7.1)
Neužstatytose
teritorijose esančias
apleistas buvusias
karines, pramonės ar
kitos gamybinės
paskirties teritorijas
prijungti prie užstatytų
teritorijų

Buvusių karinių, pramonės Kaišiadorių rajono
ar kitos gamybinės
savivaldybės
paskirties teritorijose
administracija
parengtų DP skaičius
gyvenamajai paskirčiai

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Nr.

4.4.5

4.4.6

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

gyvenamosios statybos
tikslais
(BP 4.7.1) Naujai
Siūloma peržiūrėti
planuojamos teritorijos priemonės reikalingumą,
turi būti formuojamos nes BP sprendinys neturi
koncentruotai ir
kiekybinio rodiklio
kompleksiškai kartu su
esamomis
urbanizuotomis
teritorijomis (turi būti
numatyta gyvenimo ir
darbo vietos, socialinė
ir kita aptarnavimo
sistema, poilsiui skirtos
teritorijos)

(BP 4.7.1)
Parengtų DP skaičius
Gyvenamųjų namų
gyvenamajai statybai
statybą numatyti pagal
parengtus DP
kompaktiško
užstatymo
gyvenamosiose
vietovėse

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti arba
keisti kita koreguojant ar
naujai rengiant BP.

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Kita

2010

2020

Vykdoma

Lietuvos statistikos
departamento
duomenimis Kaišiadorių
rajono savivaldybės
teritorijoje 2010-2014 m.
buvo pastatyti 162 nauji
gyvenamieji pastatai
(vidutiniškai po 32
gyvenamuosius pastatus
per metus). Visi jie buvo
vieno ir dviejų būstų
pastatai, todėl tuo pat
periodu buvo pastatyti ir
162 butai. Lyginant 2012
metų duomenis su 2013
metų duomenimis,
gyvenamosios paskirties
pastatų statybą leidžiančių
dokumentų skaičius
išaugo apytikriai 1,6

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
karto (apie 57%), o
lyginant 2014 metų
duomenis su 2013 metais
sumažėjo apytikriai 1,4
karto (apie 30%).

4.4.7

(BP 4.7.1)
Gyvenamųjų namų
statyba numatyti
esamose sodybose vietoje buvusio
gyvenamojo namo

Naujai parengtų
Kaišiadorių rajono
gyvenamųjų namų esamose savivaldybės
statybose techninių projektų administracija
skaičius

Kita

2010

2020

Vykdoma

2010-2011 metais
nebuvo išduotas nei
vienas statybos leidimas
minėtų objektų statybai.
2012 m. - 70 vnt., 2013
m. - 115 vnt., 2014 m. 78 vnt. 2012 m. atsirado
gyvenamųjų (vienbučių)
pastatų poreikis, kuris
2013 m. padidėjo apie 1,6
karto (~ 64%), o 2014 m.,
lyginant su 2013 m.,
sumažėjo apie 1,5 karto
(~ 32%). Tačiau kiek šie
objektai yra statyti
esamose statybose vietoje buvusio
gyvenamojo namo - nėra
duomenų.

4.4.8

(BP 4.7.1)
Gyvenamųjų namų
statyba numatyti kitose
vietovėse - parinktose
ūkininko sodybai
vietose (privačiuose
žemės sklypuose,
priklausančiuose
Ūkininko ūkį
įregistravusiems ir
realiai

Naujai parengtų
Kaišiadorių rajono
gyvenamųjų namų
savivaldybės
(parinktose ūkininko
administracija
sodybai vietose) techninių
projektų skaičius

Kita

2010

2020

Vykdoma

2010-2011 metais nebuvo
išduotas nei vienas
statybos leidimas minėtų
objektų statybai. 2012 m.
- 70 vnt., 2013 m. - 115
vnt., 2014 m. - 78 vnt.
2012 m. atsirado
gyvenamųjų (vienbučių)
pastatų poreikis, kuris
2013 m. padidėjo apie 1,6
karto (~ 64%), o

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

ūkininkaujantiems
asmenims, esant
poreikiui statyti
gyvenamąjį namą ir
žemės ūkio veiklai
reikalingus ūkinius
pastatus)

4.5

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
2014 m., lyginant su 2013
m., sumažėjo apie 1,5
karto (~ 32%). Tačiau
kiek šie objektai yra
statyti kitose vietovėse parinktose ūkininko
sodybai vietose - nėra
duomenų.

Pramonės ir verslo bei kasybos pramonės teritorijų tvarkymas

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
2
Neįgyvendintos priemonės: 0

4.5.1

Išsaugoti esamas ir
rezervuoti
perspektyvines
teritorijas pramonės
plėtrai

4.5.2

Kooperuoti privačias Kooperuotos privačios
investicijas pramonės investicijos, parengti
teritorijų inžinerinės
projektai
infrastruktūros plėtrai

4.5.3

Rekultivuoti
išeksploatuotas
kasybos pramonės

Rekultivuotų teritorijų
skaičius

Kita

2010

2020

Iš viso: 3
Vykdoma

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti arba
keisti kita koreguojant ar
naujai rengiant BP.
Siūloma priemonė Potencialesnių /
patrauklesnių pramonės
teritorijų išskyrimas.
Kiekybinis rodiklis išskirtos prioritetinės
teritorijos (išvardintos
pagal vietoves).

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.
Galima konstatuoti, kad
2014 m. birželio

Pramonės teritorijų pokytis Kaišiadorių rajono
(arba ha, arba vnt.)
savivaldybės
administracija

Priemonė iš dalies
vykdoma, nes esamų
pramonės teritorijų
skaičius nekinta,
perspektyvinės teritorijos
pramonei
nerezervuojamos.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

teritorijas, užsodinant
mišką arba sukuriant
vandens telkinius

4.6

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

valstybės
biudžeto lėšos

Planavimas teritorijose patenkančiose į sanitarines apsaugos zonas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
26 d. patvirtintame Žaslių
miestelio teritorijos
bendrojo plano
sprendiniuose nurodyta
numatoma rekultyvacija
naudingų iškasenų
teritorijos į pramogų
parko rekreacinę
teritoriją.

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 2
Nepradėtos vykdyti priemonės:
12
Neįgyvendintos priemonės: 0

4.6.1

(BP 4.7.4) Apriboti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiaodrių rajono
žemės ūkio žemės
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
paskirties keitimą į
nes tai nėra BP sprendinys administracija
statybines teritorijas,
kuriose įvertinti gėlo
požeminio vandens
ištekliai, mineralinio
vandens ir naudingųjų
iškasenų plotai,
apsaugos zonos (pagal
Lietuvos geologijos
tarnybos prie Aplinkos
ministerijos duomenis).

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 14
Nepradėta vykdyti

4.6.2

(BP 4.7.4) Parengti
Parengti specialieji planai
rajono vandenviečių
bei jų plėtojimo
specialiuosius planus,
nustatant

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti, nes
visą tai vykdoma
nepriklausomai nuo BP
sprendinių.

Kaišiadorių rajono
savivaldybės teritorijos
vandens tiekimo ir
nuotekų infrastruktūros
specialusis planas

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

sanitarines apsaugos
zonas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
patvirtintas 2011 m. kovo
31 d. Nr. V17 - 83,
kuriame nurodytos
planuojamų vandenviečių
vietos bei vandenviečių
apsaugos juostos.

4.6.3

(BP 4.7.4) Organizuoti
nuolatinius rajono upių
pakrančių, parkų ir
miškų valymą ir
priežiūrą, apsaugant
upes nuo tiesioginio
arba netiesioginio
teršalų patekimo

Parengti projektai
organizuojant nuolatinius
rajono upių pakrančių,
parkų ir miškų valymą ir
priežiūrą, apsaugant upes
nuo tiesioginio arba
netiesioginio teršalų
patekimo

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Vykdyti projektai:
„Lomenos upės, esančios
Kaišiadorių rajono
savivaldybėje,
išvalymas“, „Limino
ežero, esančio Kaišiadorių
rajono savivaldybėje,
išvalymas“ – iš Limino
ežero ir upės L-5 iškasta
dumblo, sutvarkyti
krantai.

4.6.4

(BP 4.7.4) Išlaikyti
stabilius vandens
telkinių apsaugos
juostų želdinius palei
upes bei jų intakus,
ežerus bei
išeksploatuotus ir
rekultivuotus karjerus

Siūloma peržiūrėti
priemonės reikalingumą,
nes BP sprendinys neturi
kiekybinio rodiklio

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti, nes tai
vykdoma nepriklausomai
nuo BP sprendinio.
Galima konstatuoti, kad
tokia priemonė yra
reglamentas bendru atveju
taikant visiems vandens
telkinių apsaugos juostų
želdiniams palei upes ir jų
intakus, ežerus bei
išeksploatuotus ir
rekultivuotus karjerus.

4.6.5

(BP 4.7.4) Siekiant
apsaugoti gamtinius
išteklius, ruošiant
detaliuosius planus ir

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
nes tai nėra BP sprendinys administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti, nes tai
vykdoma nepriklausomai
nuo BP sprendinio.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

infrastruktūros
specialiuosius planus,
reikia detalizuoti
ūkinės veiklos
apribojimus pagal
ekogeologinių
rekomendacijų
žemėlapį, paruoštą
Lietuvos geologijos
tarnybos

4.6.6

(BP 4.7.4) Ruošiant
Siūloma priemonę naikinti, Kaišiadorių rajono
detaliuosius planus
nes tai nėra BP sprendinys savivaldybės
saugomų teritorijų ir jų
administracija
apsaugos zonose,
pirmiausia nustatyti
gamtines vertybes,
atlikti tūrinę erdvinę
koncepciją, pateikiant
naują užstatymą su
gretimybėmis bei
želdynų tūriais, silueto
išklotines, apžvalgos
perspektyvas,
pateikiant
suinteresuotai
gyventojų ir specialistų
visuomenei viešai
svarstyti

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti, nes tai
vykdoma nepriklausomai
nuo BP sprendinio

4.6.7

(BP 4.7.4) Planuojant Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
naujas urbanistines
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
struktūras, būtina
nes tai nėra BP sprendinys administracija
išsaugoti gamtinį
karkasą, parengiant jo
aprašymą ir

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti, nes tai
vykdoma nepriklausomai
nuo BP sprendinio

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

vertybių nustatymą
(atsižvelgiant į jo
svarbą) detaliuosiuose
planuose ir nustatant
tikslias jo ribas bei
naudojimo reglamentus

4.6.8

(BP 4.7.4) Ruošiant
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
detaliuosius planus turi priemonės reikalingumą,
savivaldybės
būti įvertintos gretimų nes tai nėra BP sprendinys administracija
galimų taršos šaltinių
galimos sanitarinės
apsaugos zonos pagal
jų veiklos specifiką,
kartu turi būti
patvirtinti ir veiklos
apribojimai
planuojamai teritorijai

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti, nes tai
vykdomas nepriklausomai
nuo BP sprendinio.

4.6.9

(BP 4.7.4) Potencialių Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
taršos šaltinių
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
sanitarinės ir statybą nes tai nėra BP sprendinys administracija
ribojančios zonos turi
būti nustatomos
specialiaisiais ir
detaliaisiais planais,
konkretizuojant
reglamentus pagal jų
specifiką

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti, nes tai
vykdoma nepriklausomai
nuo BP sprendinių.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti, nes tai
vykdoma nepriklausomai
nuo BP sprendinių

4.6.10 (BP 4.7.4) Teritorijose, Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
kur numatomas
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
gamtinių išteklių
nes tai nėra BP sprendinys administracija

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

naudojimas, gamybinė,
kita intensyvi veikla,
įtakojanti gretimybes,
prieš projektų rengimą
įstatymo nustatyta
tvarka atlikti strateginį
pasekmių aplinkai
vertinimą, poveikio
gamtinei ir
gyvenamajai aplinkai
vertinimą, numatant
neigiamą poveikį
mažinančias
priemones,
kompensacijas

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

biudžeto lėšos

4.6.11 (BP 4.7.4) Atstatant,
rekonstruojant ar
plėtojant
gyvulininkystės,
paukštininkystės,
žvėrininkystės ar
kitokius potencialiai
taršius žemės ūkio
objektus, reikalinga
rengti detaliuosius
planus žemėnaudų
tvarkymo
reglamentams ir
sanitarinėms apsaugos
zonoms nustatyti

Detaliųjų planų Kaišiadorių rajono
žemėnaudų tvarkymo
savivaldybės
reglamentų ir sanitarinėms administracija
apsaugos zonų nustatymui skaičius

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

4.6.12 (BP 4.7.4) Magistralės
Vilnius-KaunasKlaipėda sankirtos su
kitais keliais,

Siūloma peržiūrėti
priemonės reikalingumą,
nes BP sprendinys neturi
kiekybinio rodiklio

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti arba
keisti kita koreguojant ar
naujai rengiant BP. Šis
sprendinys

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

gatvėmis turi būti
planuojamos tik esamų
rekonstruotų sankryžų
vietose, neplanuojant
naujų išvažiavimų iš
naujai urbanizuojamų
teritorijų (nauji
išvažiavimai turi būti
planuojami iš
dubliuojančių
lygiagrečių
magistralėms gatvių,
kuriuos įrengti turėtų
naujų objektų
statytojai)

Statusas

lėšos

4.6.13 (BP 4.7.4) Rengiant
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajon
apsaugos juostų ir zonų priemonės reikalingumą,
savivaldybės
nuo gretimai esančių nes tai nėra BP sprendinys administracija
potencialių taršos
šaltinių teritorijų
planavimo
dokumentus, šios
juostos ir zonos turi
būti nustatomos
vadovaujantis LReV
nutarimu Nr. 343 bei
Sveikatos apsaugos
ministro įsakymu Nr.
V-586

4.6.14 (BP 4.7.4) Rengiant
teritorijų planavimo
dokumentus,
teritorijose, kurios
galimai patenka į
potencialiai galimų
taršos

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
nes tai nėra BP sprendinys administracija

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
reglamentuojamas teisės
aktais, visą tai
koordinuoja Valstybinė
kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos.
Sprendinys nereikalingas,
nes tai vykdoma
nepriklausomai nuo BP
sprendinio. Siūlomas
kiekybinis rodiklis
koreguojamai priemonei "išlaikyti stabilų esamų
rekonstruotų sankryžų
skaičių".

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti, nes tai
vykdoma nepriklausomai
nuo BP sprendinių.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti, nes tai
vykdoma nepriklausomai
nuo BP sprendinių

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

šaltinių apsaugos
juostas ir/ar zonas,
pirmiausia reikia
išsamiai įvertinti
galimą jų poveikį
planuojamai teritorijai.
Nustatant teritorijos
naudojimo reglamentus
vadovautis LRV
nutarimu Nr. 343 bei
Sveikatos apsaugos
ministro įsakymu Nr.
V-586

4.7

Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0

4.7.1

(BP 4.7.5) Jeigu žemės Laisvos valstybinės žemės Kaišiadorių rajono
reformos žemėtvarkos plotas ha, įtrauktos į
savivaldybės
projektuose yra
valstybės išperkamos ir (ar) administracija
pažymėtos kaip laisva neprivatizuojamos žemės
valstybinė žemė, būtina sąrašus. Privačios žemės
įtraukti į valstybės
plotas ha išpirktos iš žemės
išperkamos ir (ar)
savininkų
neprivatizuojamos
žemės sąrašus, o jei
žemė tose teritorijose
yra privati, ją reikės
išpirkti iš žemės
savininkų

Kita

2010

2020

Iš viso: 1
Vykdoma

Laisvos valstybinės
žemės plotai Kaišiadorių
rajono savivaldybės
teritorijoje skelbiami
NŽT.
Per 2010-2014 m. buvo
parengtas 1 žemės
paėmimo visuomenės
poreikiams projektas –
magistralinio kelio A1
Vilnius-Kaunas-Klaipėda
61,77 km Žiežmarių
skirtingų lygių sankryžai
įrengti (projektas –
Specialusis planas).

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1)

Atsižvelgiama į valstybinių kelių plėtros programos pasiūlymus rajono teritorijoje, numatant aptarnavimo teritorijas greta jų.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Daugelis žemės naudojimo dalies sprendinių nėra konkretūs (bendro pobūdžio), dėl to nėra įmanoma tiksliai išvardinti rezultatų. Pvz. teritorijų vystymo režimai taikomi netiksliai, dažnu atveju
priemonę reikėtų skaidyti į kelias. Todėl rekomenduojama tikslinti priemones nurodant teritoriškai tikslesnę vykdymo programą, pagal TPN patvirtintas 2014 m. koreguojant ar naujai rengiant BP.
2) Dalis sprendinių yra visai nereikalingi, nes vykdomi nepriklausomai nuo BP kaip bendra nuostata pagal teisės aktų reikalavimus, ir juos vardinti netikslinga.
3) Žemesnio lygmens (Savivaldybės dalies) BP turi detalizuoti ir neprieštarauti aukštesnio lygmens (Savivaldybės teritorijos) BP sprendiniams. Pvz. Kruonio miestelio teritorijos BP planuojama
gyvenamoji ir verslo teritorijos, o Savivaldybės teritorijos BP numatytas miško įveisimo arealas toje pačioje vietoje. Nėra Savivaldybės BP sprendinių tęstinumo. Būtina iš naujo įvertinti poreikį ir
mastą - plėsti mišką nurodytuose arealuose ar ne.

Nr.
5

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Nekilnojamojo kultūros paveldo dalies sprendiniai

2010

2020

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti priemonės:
4
Neįgyvendintos priemonės: 0

5.1

Kultūros paveldo objektų tvarkyba ir naudojimas

2010

2020

Iš viso: 7
Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti priemonės:
4
Neįgyvendintos priemonės: 0

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Kauno
KPD, Kruonio,
Žiežmarių, Paparčių
seniūnijos

5.1.1

(BP 5.4) Kruonio
miestelio ir Žiežmarių
miesto urbanistiniams,
istoriniams centrams,
Paparčių kaimo
istoriniam centrui
rengtini specialieji
planai patikslinant
teritorijų ribas ir
objektų vertingąsias
savybes; rengtini
tvarkymo reglamentai;
pritaikyti viešajam
pažinimui ir
naudojimui

Parengti specialieji planai
patikslinant teritorijų ribas
ir objektų vertingąsias
savybes Kruonio miestelio
ir Žiežmarių miesto
urbanistiniams, istoriniams
centrams, Paparčių kaimo
istoriniam centrui

5.1.2

(BP 5.4) Žaslių
miesteliui rengtinas
specialusis planas,
nustatant

Parengtas specialusis planas Kaišiadorių rajono
nustatant teritorijos ribas ir savivaldybės
objektų vertingąsias
administracija, Kauno
savybes Žaslių
KPD, Žaslių seniūnija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 7
Vykdoma

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Vykdytas 1 projektas –
„Kruonio miestelio
istorinio centro
atnaujinimas“ pagal
Kaišiadorių savivaldybės
rajono sprendimą 2011 m.
rugsėjo 27 d. Nr. V17 309.
Šią priemonę papildo ir
tikslina nutarimas dėl
Etninės kultūros plėtros
valstybinės programos
patvirtinimo 2003 m.
birželio 19 d. Nr. 793. Šio
programos vykdymo
pabaiga – 2009 m.
Programos tikslai bei
uždaviniai tebevykdomi.

Nepradėta vykdyti

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

lėšos

teritorijos ribas ir
miesteliui
objektų vertingąsias
savybes; rengtini
tvarkymo reglamentai;
pritaikyti viešajam
pažinimui ir
naudojimui

5.1.3

(BP 5.4)
Archeologiniams
objektams piliakalniams rengtini
specialieji planai,
nustatant arba
patikslinant teritorijų ir
apsaugos ribų zonas;
rengtini tvarkybos
projektai; pritaikyti
kultūriniam –
pažintiniam turizmui,
moksliniams
tyrinėjimams

Parengti specialieji planai Kaišiadorių rajono
archeologiniams objektams savivaldybės
- piliakalniams, nustatant administracija, Kauno
arba patikslinant teritorijų ir KPD
apsaugos ribų zonas.
Parengtų tvarkybos
projektų skaičius

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Vykdytas 1 projektas –
„Migonių ir Rokiškių
piliakalnių pritaikymas
turizmui“ (projektą rengė
Kaišiadorių TVIC,
finansuoja Kaišiadorių r.
VVG).

5.1.4

(BP 5.4) Senovės
gyvenvietėms, akmens
amžiaus
stovyklavietėms,
senkapiams,
pilkapynams,
kapinynams rengtini
specialieji planai
nustatant arba
patikslinant teritorijų ir
apsaugos ribų zonas;
rengtini tvarkybos
projektai; pritaikyti
moksliniams

Parengti specialieji planai
senovės gyvenvietėms,
akmens amžiaus
stovyklavietėms,
senkapiams, pilkapynams,
kapinynams, nustatant arba
patikslinant teritorijų ir
apsaugos ribų zonas.
Parengtų tvarkybos
projektų skaičius

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Kauno
KPD

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Vykdyti projektai –
Lietuvos etnografinių
kaimų išlikimo ilgalaikė
programa, patvirtinta
LRV 2003 m. rugsėjo 16
d. nutarimu Nr. 1171.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

tyrinėjimams
5.1.5

(BP 5.4) Statinių
Parengti specialieji planai
kompleksams ir
statinių kompleksams ir
atskiriems statiniams, atskiriems statiniams,
bažnyčių kompleksams bažnyčių kompleksams ir
ir atskiroms
atskiroms bažnyčioms ir
bažnyčioms ir kitiems kitiems sakraliniams
sakraliniams pastatams, pastatams, buvusių dvarų
buvusių dvarų
sodyboms, nustatant arba
sodyboms rengtini
patikslinant teritorijų ir
specialieji planai
apsaugos ribų zonas.
nustatant arba
Parengtų tvarkybos
patikslinant teritorijų ir projektų skaičius
apsaugos ribų zonas;
rengtini tvarkybos
projektai; statinių
kompleksus pritaikyti
kultūriniam,
pažintiniam turizmui

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Kauno
KPD

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.
Veiksmai turi būti
vykdomi vadovaujantis
ilgalaike dvarų paveldo
objektų – istorinių
želdynų (parkų) tvarkymo
darbų programa,
patvirtinta 2005 m. sausio
10 d. KVAD (KPD)
įsakymu Nr. Į-09,
ilgalaike medinių dvarų
paveldo tvarkymo darbų
programa, patvirtinta
2005 m. sausio 5 d.
KVAD (KPD) įsakymu
Nr. Į-04.
LR Vyriausybės
nutarimas: Dėl dvarų
paveldo išsaugojimo
programos įgyvendinimo
priemonių patvirtinimo
(2003 m. balandžio 18 d.
Nr. 481).

5.1.6

(BP 5.4) Mitologinės
vietos, alkakalniai,
mitologiniai akmenys
rengtini specialieji
planai nustatant arba
patikslinant teritorijų ir
apsaugos ribų zonas;
rengtini tvarkybos

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Kauno
KPD

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Parengti specialieji planai
mitologinėms vietoms,
alkakalniams,
mitologiniams akmenims,
nustatant arba patikslinant
teritorijų ir apsaugos ribų
zonas. Parengtų tvarkybos
projektų skaičius

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

projektai; pritaikyti
kultūriniam
pažintiniam turizmui,
renginiams

5.1.7

(BP 5.4) Įvykių,
laidojimo vietos,
monumentai. Žuvimo
vietos, mūšių vietos,
kapinės, kuriose yra
palaidoti žymūs
žmonės, atskiros
kapavietės, senosios
žydų kapinės, karių
kapinės – pritaikyti
kultūriniam
pažintiniam turizmui,
teikiant prioritetą
respektavimui; rengtini
specialieji planai
nustatant arba
patikslinant teritorijų ir
apsaugos ribų zonas;
rengtini tvarkybos
projektai

Parengti specialieji planai
įvykių, laidojimo vietoms,
monumentams, žuvimo
vietoms, mūšių vietoms,
kapinėms (kuriose yra
palaidoti žymūs žmonės),
atskiroms kapavietėms,
senosioms žydų kapinėms,
karių kapinėms – pritaikant
kultūriniam pažintiniam
turizmui, nustatant arba
patikslinant teritorijų ir
apsaugos ribų zonas.
Parengtų tvarkybos
projektų skaičius

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Kauno
KPD

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Vykdomi kultūros paveldo objektų atnaujinimo, pritaikymo turizmui darbai, parengtos ilgalaikės darbų programos.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Nekilnojamojo kultūros paveldo dalies sprendiniai pateikti remiantis nustatytais Kaišiadorių rajono nekilnojamojo kultūros paveldo objektais. Tarp jų numatytas specialiųjų planų parengimas,
tačiau jis vyksta lėtai, tikslinga būtų numatyti specialiųjų planų rengimo prioritetus. Daugeliui jų reikia tikslinti vertingąsias savybes ir peržiūrėti teritorijų ribas, tai įteisintų paveldosaugos
reikalavimus ir numatytų konkrečių tvarkymo priemonių sistemą. Siektina, kad paminklo ribos sutaptų su kadastrinių suformuotų sklypų ribomis.
2) Nėra aišku, ar viso Kaišiadorių rajono mastu vykdoma kultūros paveldo apsaugos sprendinių įgyvendinimo stebėsena. Stebėsenos rezultatai: stebėjimo ir fiksavimo duomenys, vertingąsias savybes
naikinančių ar žalojančių poveikių vertinimas, apibendrinimas ir prognozavimas, turėtų būti teikiami už kultūros paveldo vertybių apsaugą ir teritorijų planavimą atsakingoms institucijoms.

Nr.
6

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga
2010

Susisiekimo sistemos dalies sprendiniai

2020

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 1
Vykdomos priemonės: 10
Nepradėtos vykdyti priemonės:
16
Neįgyvendintos priemonės: 1
Iš viso: 28

6.1

Perspektyvinė susisiekimo infrastruktūros plėtra

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 2
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0

6.1.1

(BP 6.2) Po 2015 m. Naujų rajoninių kelių ilgis,
planuojamo laikotarpio km
yra siūloma padidinti
esamų rajoninių kelių
tinklą ir jo rišlumą
tolygesniam transporto
eismui

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Lietuvos
automobilių kelių
direkcija (LAKD), VĮ
„Kauno regiono keliai“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2015

2020

Iš viso: 2
Vykdoma

6.1.2

(BP 6.3) Kaišiadorių Modernizuotų kelių ilgis,
rajono perspektyvinį km
susisiekimo tinklą
siūloma modernizuoti
taip, kad prioritetas
būtų teikiamas

Kaišiadorių rajono
Europos
savivaldybės
Sąjungos
administracija, Lietuvos paramos lėšos
automobilių kelių
direkcija (LAKD), VĮ
„Kauno regiono keliai“

2010

2020

Vykdoma

Apie naujų rajoninių kelių
ilgį duomenų nėra.
Galima tik konstatuoti,
kad 2015 m. gegužės 28
d. patvirtintas Vietinės
reikšmės kelių
Kaišiadorių rajone
specialusis planas. Šis SP
yra vienas iš priemonių
siekiant pagerinti esamų
rajoninių kelių tinklą bei
jo rišlumą tolygesniam
transporto eismui. Tai
turėtų pagerinti ir vietinį
susisiekimą.

2015 m. gegužės 28 d.
patvirtintas Vietinės
reikšmės kelių
Kaišiadorių rajone
specialusis planas. Pagal
jį asfaltuojami
Kaišiadorių rajono

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Rezultato aprašymas
žvyrkeliai: Kaišiadorių
rajono žvyrkelių
asfaltavimas, I etapas
(įgyvendinus projektą
buvo rekonstruoti 8,17
km). Kaišiadorių rajono
žvyrkelių asfaltavimas, II
etapas (įgyvendinus
projektą buvo
rekonstruoti 4,70 km),
Kaišiadorių rajono
žvyrkelių asfaltavimas, III
etapas (įgyvendinus
projektą buvo
rekonstruoti 0,61 km).

keliams, tiesiogiai
sujungiantiems
pagrindinius
savivaldybės esamus ir
planuojamus centrus

6.2

Įgyvendini
mo data

Viešasis transportas

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 1
Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0

6.2.1

(BP 6.6) Reikia
Sudarytas minimalus
sudaryti minimalų
prioritetinis vietinių
prioritetinį vietinių
autobusų maršrutų tinklas
autobusų maršrutų
tinklą, kuris būtų
skirtas rajono
savivaldybės teritorijos
ir jos pagrindinių
administracinių ir
turistinių traukos
centrų aptarnavimui

Kaišiadorių rajono
Savivaldybės
savivaldybės
biudžeto lėšos
administracija, SĮ
„Kaišiadorių paslaugos“

2010

2015

Iš viso: 2
Įgyvendinta

2015-09-01 Yra sudarytas bei
patvirtintas 39 vietinių
autobusų maršrutų tinklas,
5 autobusų eismo miesto
maršrutų tinklas.

Nr.
6.2.2

6.3

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

(BP 6.6) Sudarant
Rekonstruotų kelių, kuriais Kaišiadorių rajono
palankias sąlygas
vyksta viešojo transporto savivaldybės
viešojo transporto
autobusų eismas, ilgis km. administracija
eismui ir vykdant
Sutvarkytų padidintų eismo
gatvių ir kelių tinklo rizikos zonų kiekis
rekonstrukciją,
prioritetą teikti keliams
ar jų atkarpoms,
kuriose vyksta arba
numatomas intensyvus
viešojo transporto –
autobusų eismas.
Ypatingas dėmesys turi
būti teikiamas autobusų
stotelių įrengimui, jų
apšvietimui, pėsčiųjų
perėjų įrengimui, nes
tai yra padidintos
eismo rizikos zonos

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga
Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Aptarnavimo infrastruktūros plėtra

Statusas

2010

2020

Vykdoma

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Yra vykdomas 1 projektas
- Kaišiadorių apylinkės
seniūnijos Gudienos
kaimo Vilniaus gatvėje
pradėti vienos pusės
šaligatvio su autobusų
sustojimo aikštele
įrengimo darbai.
Numatoma įrengti 867
metrus betoninių trinkelių
šaligatvio, autobusų
stotelę.

Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 0

6.3.1

(BP 6.7) Plėtoti
Numatytos degalinių vietos Kaišiadorių rajono
degalinių tinklą,
savivaldybės
modernizuoti kai kurias
administracija
degalines

Kita

2010

2020

Iš viso: 2
Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.
Galima konstatuoti, kad
Kaišiadorių rajono
savivaldybės degalinių
tinklo plėtra yra vykdoma
pagal parengtą
Kaišiadorių rajono
savivaldybės

Nr.

6.3.2

6.4

Priemonės
pavadinimas

(BP 6.7) Plėtoti
dviračių tinklą

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Naujai įrengtų dviračių takų Kaišiadorių rajono
ilgis, km
savivaldybės
administracija

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Susisiekimo tinklo plėtra

Statusas

2010

2020

Vykdoma

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
degalinių išdėstymo
schemą, patvirtinta
Kaišiadorių rajono
savivaldybės tarybos
1999-09-29 sprendimu
Nr.79.
2011-2015 m. įrengta 5,6
km pėsčiųjų-dviratininkų
takų.

Vykdomos priemonės: 5
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 0

6.4.1

(BP 6.8) Kelio dangos Sustiprintos kelio dangos
stiprinimas
ilgis, km

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, LAKD,
VĮ „Kauno regiono
keliai“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 6
Vykdoma

Per Kaišiadorių rajono
savivaldybės teritoriją
einančių valstybinių kelių
ilgis siekia 417,0 km, iš jų
magistralinių kelių ilgis –
30,7 km, krašto kelių ilgis
– 71,8 km, rajoninių kelių
– 314,5 km. Krašto ir
rajoninių kelių su
asfaltbetonio danga dalis
sudaro 59,9 proc. (arba
249,8 km) nuo viso
valstybinių kelių ilgio.
Kita dalis (136,5 km)
savivaldybės teritorijoje
esančių rajoninių kelių
ruožų yra žvyro dangos.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Kelio dangos stiprinimas
vykdomas krašto keliuose
- 2011-2015 m.
sustiprinta 43,89 km kelio
dangos.

6.4.2

(BP 6.8) Kelio
rekonstravimas

Rekonstruotų kelių ilgis,
km

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, LAKD,
VĮ „Kauno regiono
keliai“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Kelio dangos
rekonstravimas vykdomas
krašto keliuose, 20112015 m. rekonstruota 2
km kelio dangos. Vykdyti
2 projektai: „Valstybinės
reikšmės krašto kelio Nr.
142 Kaišiadorys–
Žiežmariai (2,17 km)
esančios sankryžos su
rajoniniu keliu Nr. 1807
Kaišiadorys–Antakalnis
rekonstravimas, įrengiant
žiedinę sankryžą“,
„Kaišiadorių miesto
Žemaitės gatvės
rekonstrukcija“.

6.4.3

(BP 6.8) Žvyrkelių
asfaltavimas

Asfaltuotų žvyrkelių ilgis,
km

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, LAKD,
VĮ „Kauno regiono
keliai“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Kaišiadorių rajono
žvyrkelių asfaltavimas - I
etapas (įgyvendinus
projektą buvo
rekonstruoti 8,17 km),
Kaišiadorių rajono
žvyrkelių asfaltavimas - II
etapas (įgyvendinus
projektą buvo
rekonstruoti 4,70 km),
Kaišiadorių rajono
žvyrkelių asfaltavimas III etapas (įgyvendinus

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
projektą buvo
rekonstruoti 0,61 km).

6.4.4

(BP 6.8) Naujų kelių ir Naujų kelių ilgis, km, naujų Kaišiadorių rajono
kelio statinių plėtra
kelio statinių ilgis, km
savivaldybės
administracija, LAKD,
VĮ „Kauno regiono
keliai“

Kita

2010

2020

Vykdoma

2015-05-28 patvirtintas
Vietinės reikšmės kelių
Kaišiadorių rajone
specialusis planas. 201102-25 patvirtintas Žemės
paėmimo visuomenės
poreikiams, magistralinio
kelio A1 Vilnius-KaunasKlaipėda 61,77 km
Žiežmarių skirtingų lygių
sankryžai įrengti,
projektas – specialusis
planas. Įrengtiems
naujiems statiniams
priskirtos metalinės
atitvaros, kurių krašto
keliuose 2006-2010 m.
įrengta 0,3 km, o
rajoniniuose keliuose 0,92 km. Per 2011-2015
m. naujai įrengtų nėra.

6.4.5

(BP 6.8) Projektuoti
skirtingų lygių
sankryžas. Numatoma
nauja skersinė
transportinė jungtis
tarp Kaišiadorių ir
Žiežmarių miesto
automagistralėje A1dviejų lygių

Įrengta nauja skirtingų
lygių sankryža tarp
Kaišiadorių ir Žiežmarių
miesto automagistralėje A1

Kita

2010

2020

Vykdoma

Nauja sankryža dar
neįrengta, tačiau
priemonė pradėta vykdyti.
2011-02-25 patvirtintas
Žemės paėmimo
visuomenės poreikiams,
magistralinio kelio A1
Vilnius-Kaunas-Klaipėda
61,77 km Žiežmarių
skirtingų

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, LAKD,
VĮ „Kauno regiono
keliai“

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

sankryža ties
Žiežmariais.
6.4.6

6.5

(BP 6.8) Tarp
Įrengtos dubliuojančios
Kaišiadorių ir
gatvės
Žiežmarių miestų bei
Rumšiškių miestelių
visų esamų dviejų
lygių sankryžų įrengti
trūkstamas
dubliuojančių gatvių
grandis, kurios atliktų
transporto priemonių
paskirstymą

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Susisiekimo tinklo plėtros darbai planuojami po 2017 m.

2010

2020

Nepradėta vykdyti

2017

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
lygių sankryžai įrengti,
projektas – specialusis
planas.
Nepradėta vykdyti.

Vykdomos priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti priemonės:
4
Neįgyvendintos priemonės: 0

6.5.1

(BP 6.8) Planuojama
kelio rekonstrukcija
1807 (Kaišiadorys –
Antakalnis) ir
apvažiavimo apie
Antakalnį įrengimas

Rekonstruotas kelias 1087 Kaišiadorių rajono
ir įrengtas apvažiavimas
savivaldybės
aplink Antakalnį
administracija, LAKD,
VĮ „Kauno regiono
keliai“

Kita

2017

2020

Iš viso: 4
Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

6.5.2

(BP 6.8) Kelio 1802
(Kaišiadorys –
Čiobiškis)
rekonstrukcija ir
Kaišiadorių miesto
Šiaurinio apvažiavimo
įrengimas bei tilto per
Nerį ties Čiobiškiu
statyba

Rekonstruotas kelias 1802, Kaišiadorių rajono
įrengtas Kaišiadorių miesto savivaldybės
šiaurinis apvažiavimas bei administracija, LAKD,
tiltas per Nerį ties Čiobiškiu VĮ „Kauno regiono
keliai“

Kita

2017

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

6.5.3

(BP 6.8) Naujos kelio Nutiesta nauja kelio atkarpa
atkarpos Darsūniškis - Darsūniškis - Patalmušėlis
Patalmušėlis su tiltu
su tiltu per Nemuną
per Nemuną statyba
Kauno marių
apvažiavimui iš
pietinės pusės

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, LAKD,
VĮ „Kauno regiono
keliai“

Kita

2017

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

6.5.4

(BP 6.8) Žaslių
Nutiestas naujas Žaslių
miestelio apvažiavimo miestelio apvažiavimas iš
iš rytinės pusės statyba rytinės pusės

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, LAKD,
VĮ „Kauno regiono
keliai“

Kita

2017

2020

Nepradėta vykdyti

Pagal Žaslių miestelio
teritorijos bendrojo plano
sprendinius
rezervuojamos teritorijos,
bet patį apvažiavimą
planuojama įrengti tik po
2024 m.

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

6.6

Planuojami vietinės reikšmės nauji keliai

Vykdomos priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti priemonės:
4
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 4
6.6.1

(BP 6.8) Paparčių
kaimo sujungimas su
Mikalaučiškių kaimu

6.6.2

(BP 6.8) Naujas kelias Nutiestas naujas kelias iš
iš Kruonio į Kalvius
Kruonio į Kalvius

6.6.3

(BP 6.8) Rekonstruoti Rekonstruotos ir paklotos Kaišiadorių rajono
ir pakloti asfalto
asfalto dangos į Nemaitinių savivaldybės
dangas į Nemaitinių
seniūniją ilgis, km
administracija

Nutiestas naujas kelias
jungiantis Paparčių kaimą
su Mikalaučiškių kaimu

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

seniūniją, siekiant
pagerinti labiausiai
nutolusios seniūnijos
susisiekimą su centrine
rajono dalimi

6.6.4

6.7

(BP 6.8) Įrengti
dubliuojančius kelius
ar gatves labiausiai
urbanizuojamose
teritorijose

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

lėšos

Įrengtų dubliuojančių kelių Kaišiadorių rajono
ar gatvių ilgis, km,
savivaldybės
labiausiai urbanizuojamose administracija
teritorijose

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Eismo saugumo automagistralėje užtikrinimas

2010

2020

Nepradėta vykdyti

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

Nepradėta vykdyti.

Vykdomos priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti priemonės:
3
Neįgyvendintos priemonės: 0

6.7.1

(BP 6.9) Būtina
Panaikintų ir perkeltų į
Kaišiadorių rajono
panaikinti visas esamas netoli esančias urbanizuotas savivaldybės
autobusų keleivių
miestų teritorijas autobusų administracija
stoteles ir stotis
keleivių stotelių ir stočių
perkelti į netoli
skaičius
esančias urbanizuotas
miestų teritorijas

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 3
Nepradėta vykdyti

6.7.2

(BP 6.9) Panaikinti
Panaikintų vietinių
esamus vietinius
įvažiavimų iš
įvažiavimus iš
automagistralės skaičius
automagistralės
nutiesus dubliuojančias
jungtis

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, LAKD,
VĮ „ Kauno regiono
keliai“

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

6.7.3

(BP 6.9) Nesudaryti
Siūloma peržiūrėti
prielaidų pėsčiųjų
priemonės reikalingumą,
skersiniam eismui per nes tai nėra BP sprendinys
automagistralę

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, LAKD,
VĮ „ Kauno regiono
keliai“

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti arba
keisti kita koreguojant ar
naujai rengiant BP.
Tikslinti priemonės
rezultatą pvz.

Nepradėta vykdyti

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
nurodant konkrečias
pėsčiųjų perėjų vietas
susijusias su
urbanizuotom vietovėm.

6.8

Geležinkelio transporto perspektyvinė plėtra

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 1

6.8.1

(BP 6.10) 2015
metams, šalia plačios
vėžės geležinkelio
linijos turi būti nutiesta
europinės vėžės
tarptautinio Rail
Baltica koridoriaus
atšaka Kaunas-Vilnius.
Rekomenduojama šiai
atšakai Kaišiadorių
savivaldybėje
rezervuoti teritoriją
šalia esamo
magistralinio
geležinkelio trasos

Rail Baltica geležinkelio
atkarpai rezervuota
teritorija šalia esamo
magistralinio geležinkelio,
nutiesta europinės vėžės
atkarpa

Kaišiadorių rajono
Kita
savivaldybės
administracija, AB
„Lietuvos geležinkeliai“

6.8.2

(BP 6.10) Numatoma
esamo geležinkelio
rekonstrukcija

Rekonstruotos geležinkelio Kaišiadorių rajono
atkarpos Kaišiadorys savivaldybės
Livintai ir Kaišiadorys administracija, AB
„Lietuvos

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės

2010

2015

Iš viso: 3
Neįgyvendinta

2010

2020

Vykdoma

2010 m. buvo patvirtintas
geležinkelio linijos
Vilnius-Kaunas
modernizacijos ruožo
Kaišiadorių rajone
rekonstravimo specialusis
planas.
AB „Lietuvos
geležinkeliai“ užsakymu
parengtas „Techninė
pagalba (projektavimas)
linijos Vilnius-Kaunas
kelio modernizavimui
greičiui iki 160km/h“ 2-o
Statinio „Kelio
rekonstrukcija neišeinant
iš esamos žemės sklypo
Vilnius-Kaišiadorys
ruože“ geležinkelio
rekonstravimo techninis
projektas.

AB „Lietuvos
geležinkeliai“ planuoja
tiesti antrą kelią
geležinkelio

Nr.

6.8.3

6.9

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Kaišiadorys – Livintai Lentvaris
ir Kaišiadorys –
Lentvaris (tiesinamos
kreivės)

geležinkeliai“

BP 6.10) Dėl šiuo
ruožu praeisiančių
didžiausių Lietuvoje
tranzitinių krovinių
srautų tikslinga steigti
krovinių terminalus ir
logistikos centrus
Žaslių geležinkelio
stoties šiaurinėje
dalyje, Kaišiadorių
miesto pramoninėje
dalyje ir I
Pravieniškėse rytinėje
dalyje palei geležinkelį

Kaišiadorių rajono
Kita
savivaldybės
administracija, AB
„Lietuvos geležinkeliai“

Palei geležinkelį Žaslių
geležinkelio stoties
šiaurinėje dalyje,
Kaišiadorių miesto
pramoninėje dalyje ir I
Pravieniškių kaimo rytinėje
dalyje įsteigtų krovinių
terminalų ir logistikos
centrų skaičius

Statusas

biudžeto lėšos

Upių transportas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
ruože Livintai-Gaižiūnai.
Planuojama rekonstruoti
apie 12,4 km ilgio
tarpstočio Livintai –
Gaižiūnai esamo 1520
mm vėžės pločio
geležinkelio kelią ir
įrengti antrą 1520 mm
vėžės pločio geležinkelio
kelią kairėje pusėje.

2010

2020

Nepradėta vykdyti

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

Nepradėta vykdyti.

Vykdomos priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti priemonės:
2
Neįgyvendintos priemonės: 0

6.9.1

(BP 6.11) Numatyti
Siūloma peržiūrėti
toliau Nemune ir
priemonės reikalingumą,
Kauno mariose vystyti nes BP sprendinys neturi

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės

2010

2020

Iš viso: 2
Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti arba
keisti kita koreguojant ar
naujai rengiant BP.

Nr.

Priemonės
pavadinimas
keleivinį ir krovininį
upių transportą

6.9.2

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Statusas

biudžeto lėšos

kiekybinio rodiklio

(BP 6.11) Nagrinėti
Parengta upių transporto
galimybes ir vystyti
vystymo Neries upe
upių transportą Neryje galimybių studija

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Kaišiadrių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Tikslinti priemonės
rezultatą, pvz. nurodant
įrengtų prieplaukų
skaičių, keleivinio upių
transporto maršrutų
planas.

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1)
Kaišiadorių rajono savivaldybę kerta tarptautinė automobilių magistralė Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Minskas–Maskva (Kijevas), užtikrinanti puikų susisiekimą ne tik su šalies sostine
Vilniumi ar apskrities centru Kaunu, bet ir su kitais transporto koridoriais – Kaunas–Daugpilis bei „Via Baltica“ (Berlynas–Varšuva–Kaunas–Ryga–Talinas (Helsinkis). Tai sudaro geras galimybės
vystytis transporto ir keleivių aptarnavimo paslaugoms.
2)
Kaišiadorių rajono savivaldybėje susikerta geležinkelio magistralės iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos. Taip geležinkeliu sujungiami trys didžiausi Lietuvos miestai.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Didžioji dalis sprendinių remiasi 2002-2015 m. patikslinta LR valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programa, kurioje numatyti darbai Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, tačiau
dalis BP sprendinių dar nėra vykdomi, kadangi jų įgyvendinimą planuojama vykdyti tik po 2017 metų.
2) Tikslinga daugeliui vietų rengti susisiekimo sistemos galimybių studijas, kurios turėtų atsakyti į klausimus dėl BP susisiekimo dalies sprendinių aktualumo ir/ar įgyvendinimo etapiškumo. Studijose
ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas didelių investicijų reikalaujantiems BP sprendiniams (tokiems, kaip naujų gatvių tiesimas arba skirtingų lygių sankryžų įrengimas) rajono atskiruose mazguose,
nes būtent ten tendencijos pasikeitė labiausiai (dėl galimai pasikeitusių rajono miestų plėtros mastų, rajono kelių apkrautumo ir t.t.).

Nr.
7

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Inžinerinių tinklų dalies sprendiniai

2010

2022

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 4
Vykdomos priemonės: 33
Nepradėtos vykdyti priemonės:
21
Neįgyvendintos priemonės: 1
Iš viso: 59

7.1

Vandentieka ir vandenvala. Ilgalaikiai vystymo poreikiai Kaišiadorių rajono savivaldybėje

2010

2022

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti priemonės:
0
Neįgyvendintos priemonės: 0

7.1.1

(BP 7.2.1) Parengtame
ir 2004 m. viduryje LR
Aplinkos ministerijos
patvirtintame Nemuno
aukštupio baseino
bendrajame plane
(Master Plan) yra
numatyta, kad
Kaišiadorių rajono
savivaldybės
teritorijoje iki 2022
metų į vandentvarkos
ūkį turės būti
investuota 100,691
mln. litų

Kaišiadorių rajono
savivaldybės teritorijoje iki
2022 metų į vandentvarkos
ūkį suinvestuota 100,691
mln. litų

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
"Kaišiadorių vandenys"

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2022

Iš viso: 3
Vykdoma

Vykdyti 5 projektai: 1)
2010 m. „Vandentiekio ir
nuotekų tinklų
rekonstrukcija
Kaišiadorių mieste“, VT21,364 km, NT-18,928
km, 9 nuotekų siurblinės,
1 siurblinė rekonstruota;
2) 2015 m. „Vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
renovavimas ir plėtra
Kaišiadorių raj.
(Kaišiadoryse, Gudienoje,
Stasiūnuose,
Vladikiškėse, Aviliuose,
Žiežmariuose,
Melioratoriuose,
Žasliuose)“, VT-36,606
km., NT-

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
46,811 km. 34 nuotekų
siurblinės; 3) 2015 m.
„Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra
Kaišiadorių rajone“ VT27,117 km., NT-38,545;
4) 2013 m. „Geriamojo
vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
sistemų įrengimas
Antakalnio kaime“ NT1,618 km. 1 nuotekų
siurblinė; 5) 2014 m.
„Kruonio seniūnijos
Kalvių gyvenvietės
geriamojo vandens
geležies šalinimo
sistemos įrengimas“ 1
vnt.

7.1.2

(BP 7.2.1)
Vandentiekis:
rekonstruoti 17
gręžinių, išgręžti 14
naujų gręžinių,
uždaryti 10 gręžinių,
pastatyti 8 naujus
vandens gerinimo
įrenginius, rekonstruoti
1 esamus vandens
gerinimo įrenginius,
pakloti 49,5 km naujų
vandentiekio tinklų,
įskaitant vandentiekio
magistrales į naujas
gyvenvietes bei

Rekonstruota 17 gręžinių,
išgręžta 14 naujų gręžinių,
uždaryta 10 gręžinių,
pastatyta 8 nauji vandens
gerinimo įrenginiai,
rekonstruotas 1 esamas
vandens gerinimo
įrenginys, paklotas 49,5 km
naujų vandentiekio tinklų,
įskaitant vandentiekio
magistrales į naujas
gyvenvietes bei tinklus
jose, renovuota 23,7 km
esamų vandentiekio tinklų

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių vandenys“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2022

Vykdoma

Vykdyti projektai: 1)
„Vandentiekio ir nuotekų
tinklų rekonstrukcija
Kaišiadorių mieste“, VT21,364 km, NT-18,928
km, 9 nuotekų siurblinės,
1 siurblinė rekonstruota;
2) „Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros
renovavimas ir plėtra
Kaišiadorių raj.
(Kaišiadoryse, Gudienoje,
Stasiūnuose,
Vladikiškėse, Aviliuose,
Žiežmariuose,

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

tinklus jose, renovuoti
23,7 km esamų
vandentiekio tinklų

7.1.3

(BP 7.2.1) Nuotekos:
pastatyti 20 naujų
nuotekų siurblinių,
rekonstruoti 19,6 km
nuotekų tinklų,
rekonstruoti 11 esamų
siurblinių, pakloti 61,2
km naujų nuotekų
tinklų, įskaitant
slėgines linijas naujų
vartotojų pajungimui,
pastatyti 9 naujas
nuotekų valyklas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Melioratoriuose,
Žasliuose)“, VT-36,606
km., NT-46,811 km. 34
nuotekų siurblinės; 3)
„Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra
Kaišiadorių rajone“ VT27,117 km., NT-38,545;
4) „Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų
įrengimas Antakalnio
kaime“ NT-1,618 km. 1
nuotekų siurblinė; 5)
„Kruonio seniūnijos
Kalvių gyvenvietės
geriamojo vandens
geležies šalinimo
sistemos įrengimas“ 1
vnt.

Pastatyta 20 naujų nuotekų
siurblinių, rekonstruota
19,6 km nuotekų tinklų,
rekonstruota 11 esamų
siurblinių, paklota 61,2 km
naujų nuotekų tinklų,
įskaitant slėgines linijas
naujų vartotojų pajungimui,
pastatytos 9 naujos nuotekų
valyklos

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių vandenys“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2022

Vykdoma

Vykdyti projektai: 1)
„Vandentiekio ir nuotekų
tinklų rekonstrukcija
Kaišiadorių mieste“, VT21,364 km, NT-18,928
km, 9 nuotekų siurblinės,
1 siurblinė rekonstruota;
2) „Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros
renovavimas ir plėtra
Kaišiadorių raj.
(Kaišiadoryse, Gudienoje,
Stasiūnuose,
Vladikiškėse, Aviliuose,

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Žiežmariuose,
Melioratoriuose,
Žasliuose)“, VT-36,606
km., NT-46,811 km. 34
nuotekų siurblinės; 3)
„Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra
Kaišiadorių rajone“ VT27,117 km., NT-38,545;
4) „Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų
įrengimas Antakalnio
kaime“ NT-1,618 km. 1
nuotekų siurblinė; 5)
„Kruonio seniūnijos
Kalvių gyvenvietės
geriamojo vandens
geležies šalinimo
sistemos įrengimas“ 1
vnt.

7.2

Vandentvarkos ūkio vystymo prioritetai

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti priemonės:
2
Neįgyvendintos priemonės: 0

7.2.1

(BP 7.2.2)
Vandentiekio ir
nuotekų tinklų plėtra
Kaišiadorių
aglomeracijoje ir
nuotekų valyklos
rekonstrukcija
Kaišiadoryse

Kaišiadorių aglomeracijoje
nutiestų vandentiekio ir
nuotekų tinklų ilgis km,
Kaišiadoryse rekonstruota
nuotekų valykla

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių vandenys“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 5
Vykdoma

Vykdyti 4 projektai: 1)
Nuotekų valyklos
rekonstravimas
Kaišiadoryse 1 vnt.
„Vandentiekio ir nuotekų
tinklų rekonstrukcija
Kaišiadorių mieste“, VT17,708 km, NT-15,319
km; 2)

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
„Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros
renovavimas ir plėtra
Kaišiadorių
aglomeracijoje“
(Kaišiadoryse, Gudienoje,
Stasiūnuose,
Vladikiškėse,
Aviliuose,)“, VT-13,576
km., NT- 21,081 km; 3)
„Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra
Kaišiadorių rajone“ VT15,187 km, NT-12,365; 4)
„Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų
įrengimas Antakalnio
kaime“ NT- 1,618 km.

7.2.2

(BP 7.2.2)
Vandentiekio ir
nuotekų tinklų plėtra,
vandens gerinimo
įrenginių bei nuotekų
valyklos modernizacija
Žiežmariuose

Žiežmariuose nutiestų
vandentiekio ir nuotekų
tinklų ilgis km,
modernizuoti vandens
gerinimo įrenginiai ir
nuotekų valykla

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių vandenys“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Vykdyti 3 projektai: 1)
„Vandentiekio ir nuotekų
tinklų rekonstrukcija
Kaišiadorių rajone,
Žiežmariuose“, VT-3,656
km, NT-3,609km;
2)„Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros
renovavimas ir plėtra
Kaišiadorių rajone,
Žiežmariuose“ VT-11,164
km., NT-13,00 km; 3)
„Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
plėtra Kaišiadorių rajone“
VT-1,260 km., NT-1,240.

7.2.3

(BP 7.2.2)
Vandentiekio ir
nuotekų tinklų plėtra
bei nuotekų valyklos
išplėtimas Rumšiškėse

Rumšiškėse nutiestų
vandentiekio ir nuotekų
tinklų ilgis km, išplėsta
nuotekų valykla

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių vandenys“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Vykdyti 2 projektai –
„Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra
Kaišiadorių rajone“ VT10,670 km., NT-24,940
km; Rumšiškių nuotekų
valyklos rekonstrukcija.

7.2.4

(BP 7.2.2)
Vandentiekio ir
nuotekų tinklų plėtra,
naujų vandens
gerinimo įrenginių bei
nuotekų valyklos
statyba Dovainonyse

Dovainonyse nutiestų
vandentiekio ir nuotekų
tinklų ilgis km, pastatyti
nauji vandens gerinimo
įrenginiai bei nuotekų
valykla

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių vandenys“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonė atidėta II-ajam
etapui.

7.2.5

(BP 7.2.2)
Vandentiekio ir
nuotekų tinklų plėtra,
naujų vandens
gerinimo įrenginių bei
nuotekų valyklos
statyba Pravieniškėse I

Pravieniškių I kaime
nutiestų vandentiekio ir
nuotekų tinklų ilgis km,
pastatyti nauji vandens
gerinimo įrenginiai bei
nuotekų valykla

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių vandenys“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonė atidėta II-ajam
etapui.

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 3

7.3

I-ojo etapo darbai

Vykdomos priemonės: 9
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 0

7.3.1

(BP 7.2.3)
Rekonstruoti esamą
Kaišiadorių nuotekų
valyklą,

Rekonstruota Kaišiadorių
nuotekų valykla

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės

2010

2020

Iš viso: 13
Įgyvendinta

Įvykdytas projektas:
Kaišiadorių nuotekų
valyklą, išplečiant jo
pajėgumą iki 20000

Nr.

7.3.2

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

išplečiant jo pajėgumą
iki 20000 GE ir
įdiegiant azoto ir
fosforo šalinimo
procesą

vandenys“

biudžeto lėšos

(BP 7.2.3) Išplėsti
Naujų vartotojų skaičius
centralizuotus nuotekų
tinklus Kaišiadoryse,
maksimaliai
prijungiant prie bendro
aglomeracijos
nuotakyno tuos
vartotojus, kurie šiuo
metu jau vartoja
centralizuotai tiekiamą
geriamą vandenį,
tačiau nuotekų
tvarkymu rūpinasi
individualiai

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių vandenys“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
GE ir įdiegiant azoto ir
fosforo šalinimo procesą.

2010

2020

Vykdoma

Tikslus skaičius
nežinomas, tačiau yra
vykdyti 3 vandentiekio ir
nuotekų plėtros projektai:
1) „Vandentiekio ir
nuotekų tinklų
rekonstrukcija
Kaišiadorių mieste“, 2)
„Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros
renovavimas ir plėtra
Kaišiadorių rajone,
(Kaišiadoryse, Gudienoje,
Stasiūnuose,
Vladikiškėse, Aviliuose,
Žiežmariuose,
Melioratoriuose,
Žasliuose)“, 3) „Vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtra Kaišiadorių
rajone“.
Iš 38 Kaišiadorių rajono
savivaldybės gyvenviečių,
kuriose yra centralizuotas
vandentiekis, tik 12-oje
gyvenviečių yra
centralizuotos nuotekų
surinkimo sistemos.
Bendras

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
nuotekų tinklų ilgis
Kaišiadoryse siekia apie
48 km, Žiežmariuose –
apie 16 km, Rumšiškėse –
apie 17 km, Gudienoje –
apie 12 km, Stasiūnuose –
apie 14 km.

7.3.3

(BP 7.2.3) Nutiesti
Naujai nutiestų nuotekų
19,7 km naujų nuotekų tinklų ilgis, km
tinklų

7.3.4

(BP 7.2.3) rekonstruoti Rekonstruotos 2 ir
Kaišiadorių rajono
2, pastatyti 2 naujas
pastatytos 2 naujos nuotekų savivaldybės
nuotekų siurblines
siurblinės
administracija

7.3.5

(BP 7.2.3) Nutiesti
15,8 km naujų
vandentiekio tinklų

Naujų vandentiekio tinklų
ilgis, km

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
"Kaišiadorių vandenys"

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Bendras nuotekų tinklų
ilgis Kaišiadoryse siekia
apie 48 km, Žiežmariuose
– apie 16 km, Rumšiškėse
– apie 17 km, Gudienoje
– apie 12 km, Stasiūnuose
– apie 14 km. Apie naujai
nustiestų nuotekų ilgį nėra
duomenų, nors atskiri
projektai vykdomi.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Rekonstruota 1 nuotekų
siurblinė: 1) Nuotekų
valyklos rekonstravimas
Kaišiadoryse 1 vnt.
„Vandentiekio ir nuotekų
tinklų rekonstrukcija
Kaišiadorių mieste“, VT17,708 km, NT-15,319
km.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Apie naujai nutiestų
vandentiekio tinklų ilgį
nėra duomenų, nors
atskiri projektai vykdomi.
Vykdyti 3 projektai: 1)
„Vandentiekio ir nuotekų
tinklų rekonstrukcija

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Kaišiadorių mieste“, 2)
„Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros
renovavimas ir plėtra
Kaišiadorių rajone,
(Kaišiadoryse, Gudienoje,
Stasiūnuose,
Vladikiškėse, Aviliuose,
Žiežmariuose,
Melioratoriuose,
Žasliuose)“, 3) „Vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros
plėtra Kaišiadorių
rajone“.

7.3.6

(BP 7.2.3) Renovuoti Renovuotų nuotekų tinklų
1,3 km nuotekų tinklų ilgis, km

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Apie renovuotų nuotekų
tinklų ilgį nėra duomenų,
nors atskiri projektai
vykdomi. Vykdyti 3
projektai: 1)
„Vandentiekio ir nuotekų
tinklų rekonstrukcija
Kaišiadorių mieste“, 2)
„Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros
renovavimas ir plėtra
Kaišiadorių rajone,
(Kaišiadoryse, Gudienoje,
Stasiūnuose,
Vladikiškėse, Aviliuose,
Žiežmariuose,
Melioratoriuose,
Žasliuose)“, 3)

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
„Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra
Kaišiadorių rajone“.

7.3.7

(BP 7.2.3) Išplėsti
Nutiesti centralizuoti
centralizuotus
vandentiekio ir nuotekų
vandentiekio ir nuotekų tinklai į jau užstatytus ir
tinklus Kaišiadoryse į apgyvendintus individualių
jau užstatytus ir
gyvenamųjų namų
apgyvendintus
kvartalus Kaišiadoryse
individualių
gyvenamųjų namų
kvartalus

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių vandenys“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Vykdytas projektas –
„Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra
Kaišiadorių rajone“.

7.3.8

(BP 7.2.3) 700 GE
išplėsti nuotekų
valyklos pajėgumai
Rumšiškėse

Rumšiškėse nuotekų
Kaišiadorių rajono
valyklos pajėgumai išplėsti savivaldybės
700 GE
administracija, UAB
"Kaišiadorių vandenys"

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Įgyvendinta

Vykdytas projektas:
„Rumšiškių nuotekų
valyklos rekonstrukcija ir
Žiežmarių nuotekų
valyklos dumblo
sausinimo įrenginių
projektavimas ir statyba“.

7.3.9

(BP 7.2.3)
Žiežmarių nuotekų
Modernizuotas dumblo valykloje modernizuotas
sausinimo ūkis
dumblo sausinimo ūkis
Žiežmarių nuotekų
valykloje

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
"Kaišiadorių vandenys"

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Įgyvendinta

Vykdytas projektas:
„Rumšiškių nuotekų
valyklos rekonstrukcija ir
Žiežmarių nuotekų
valyklos dumblo
sausinimo įrenginių
projektavimas ir statyba“.

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių vandenys

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Vykdyti 2 projektai:
„Vandentiekio ir nuotekų
tinklų rekonstrukcija
Kaišiadorių mieste“,
„Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros
renovavimas ir plėtra
Kaišiadorių

7.3.10 (BP 7.2.3) Pagal
Renovuotų vandentiekos ir
poreikius renovuoti
vandenvaldos sistemų
esamas vandentiekos ir skaičius
vandenvalos sistemas

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
rajone, (Kaišiadoryse,
Gudienoje, Stasiūnuose,
Vladikiškėse, Aviliuose,
Žiežmariuose,
Melioratoriuose,
Žasliuose)“.

7.3.11 (BP 7.2.3) Sudaryti
Sudarytas vandenviečių
vandenviečių
perėmimo - perdavimo
perėmimo-perdavimo planas
planą, pagal kurį visos
vandenvietės
priklausytų vienam
viešojo vandens
tiekėjui (UAB
„Kaišiadorių
vandenys“)

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių vandenys“

7.3.12 (BP 7.2.3) Rezervuoti Rezervuotų teritorijų plotas Kaišiadorių rajono
teritorijas, numatytas ha
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Kaišiadorių rajono
savivaldybės tarybos
sprendimais yra
perduodamas turtas UAB
„Kaišiadorių vandenys“.
UAB „Kaišiadorių
vandenys“ šiuo metu
valdo 32,5 ha žemės
plotą, kuriame
išsidėsčiusios 32
vandenvietės, instaliuoti
67 giluminiai gręžiniai, iš
jų nuolat veikiančių yra
47. Yra 28 vandens
bokštai, iš jų 5 veikiantys.
Vandenvietės užima 20,9
ha žemės plotą, 11,0 ha
žemės plotą užima 12
biologinių valymo
įrenginių ir 36 pakėlimo
stotys. 100 procentų UAB
„Kaišiadorių vandenys“
akcijų turi Kaišiadorių
rajono savivaldybė.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Nemuno aukštupio
investiciniame projekte
numatytiems darbams
įgyvendinti

Atsakingi vykdytojai (as)
vandenys“

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

biudžeto lėšos

7.3.13 (BP 7.2.3) Siekiant
Įrengta vandens paruošimo Kaišiadorių rajono
Europos
užtikrinti gerą tiekiamo įranga
savivaldybės
Sąjungos
vandens kokybę,
administracija, UAB
paramos ir
reikalinga įrengti
„Kaišiadorių vandenys“ valstybės
vandens paruošimo
biudžeto lėšos
įrangą
7.4 Siūlomi sprendiniai po Nemuno upės aukštupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų plano
I-ojo etapo įgyvendinimo

2010

2020

Vykdoma

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

Vykdytas projektas –
„Kruonio seniūnijos
Kalvių gyvenvietės
geriamojo vandens
geležies šalinimo
sistemos įrengimas“.

Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
5
Neįgyvendintos priemonės: 1

7.4.1

(BP 7.2.4) Išlaikyti
vandentvarkos ūkio
sistemos lygį, naujas
įrengiant tik atsiradus
poreikiui

Išlaikytas vandentvarkos
ūkio sistemos lygis

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
"Kaišiadorių vandenys"

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 7
Vykdoma

7.4.2

(BP 7.2.4) Renovuoti
tas vandentvarkos ūkio
sistemas ar atskirus jų
elementus, kurių yra
ženkliai padidėjęs
nusidėvėjimas, tinklų
būklė yra prasta ar
patenkinama, dažnos
avarijos, užsikimšimai,
smarkiai suprastėjusi
tiekiamo vandens

Remiantis specialiu planu
nustatytos renovuotinos
vandentvarkos ūkio
sistemos ir atskiri jų
elementai, kurių yra
ženkliai padidėjęs
nusidėvėjimas, tinklų būklė
prasta ar patenkinama,
dažnos avarijos,
užsikimšimai, smarkiai
suprastėjusi tiekiamo
vandens kokybė
galutiniame taške

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
"Kaišiadorių vandenys"

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Esama vandentvarkos
ūkio sistema išlaikoma
kol kas be naujai
įrenginėjamų.
Nepradėta vykdyti.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

kokybė galutiniame
taške. Tikslios
teritorijos nustatomos
specialaus planavimo ir
projektavimo metu

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių vandenys“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Parengtas Kaišiadorių
rajono savivaldybės
teritorijos vandens
tiekimo ir nuotekų
infrastruktūros specialusis
planas, kuris patvirtintas
2011 metais, tačiau šiame
specialiame plane
įgyvendinti ne visi
sprendiniai, kaip
numatyta bendrajame
plane. Atskiras
vandentvarkos ūkio
plėtros specialusis planas
neparengtas.

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
nes tai nėra BP sprendinys administracija, UAB
"Kaišiadorių vandenys"

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
nes tai nėra BP sprendinys administracija, UAB
"Kaišiadorių vandenys"

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

Europos
Sąjungos

2010

2010

Neįgyvendinta

Kaišiadorių rajono
savivaldybės

7.4.3

(BP 7.2.4) Parengti
Parengtas vandentvarkos
vandentvarkos ūkio
ūkio plėtros specialusis
plėtros specialųjį planą, planas

7.4.4

(BP 7.2.4) Parengti
visą reikalingą
dokumentaciją
vandenviečių SAZ
nustatymui ir
įteisinimui, t.y.
įregistravimui VĮ
„Registrų centras“
(BP 7.2.4) Užtikrinti
vandenviečių SAZ
keliamų reikalavimų ir
apribojimų laikymąsi

7.4.5

7.4.6

(BP 7.2.4) Numatomas Likviduoti bešeimininkiai
šuliniai

Kaišiadorių rajono
savivaldybės

Nr.

7.4.7

7.5

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

bešeimininkių gręžinių
likvidavimas iki 2010
m. pabaigos

administracija, UAB
„Kaišiadorių vandenys“

paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

(BP 7.2.4) Užtikrinti Siūloma peržiūrėti
gaisrinio vandentiekio priemonės reikalingumą,
atitikimą keliamiems nes tai nėra BP sprendinys
reikalavimams

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
"Kaišiadorių vandenys"

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Atliekų tvarkymas

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
administracijos
Architektūros ir
urbanistikos skyriaus
veiklos nuostatai numato,
kad aplinkos apsaugos
srityje skyrius derina
paraiškas požeminio
vandens gręžinių
įrengimui, organizuoja
bešeimininkių požeminių
vandens gręžinių
likvidavimą arba
konservavimą.
Projektai dėl gręžinių
likvidavimo nebuvo
vykdyti iki 2010 m.
pabaigos, šiuo metu jie
taip pat nevykdomi.

2010

2020

Nepradėta vykdyti

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 1

Priemonę naikinti.

Vykdomos priemonės: 4
Nepradėtos vykdyti priemonės:
5
Neįgyvendintos priemonės: 0

7.5.1

(BP 7.3) Rekultivuoti
visus senuosius
seniūnijų sąvartynus ir
šiukšlynus ir sutvarkyti
kitas užterštas

Rekultyvuotų seniūnijų
savartynų ir šiukšlynų
skaičius, sutvarkytų
užtertštų teritorijų skaičius

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių paslaugos“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 10
Vykdoma

Vykdytas 1 projektas –
„Pesticidų ir jų atliekų
saugojimo vietų
likvidavimas ir šiomis
atliekomis užterštų
teritorijų sutvarkymas
Kaišiadorių rajone“.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

teritorijas
7.5.2

(BP 7.3) Pagal poreikį
tankinti esamų
konteinerinių aikštelių
kiekį visame rajone.
Užtikrinti patogų jų
išdėstymą. Numatoma
įrengti papildomas
aikšteles gyvenvietėse
turinčiose daugiau kaip
500 gyventojų

Įrengtų konteinerių
Kaišiadorių rajono
Savivaldybės
aikštelių skaičius. Parengtas savivaldybės
biudžeto lėšos
planas, užtikrinantis patogų administracija, UAB
konteinerių išdėstymą
„Kaišiadorių paslaugos“
Kaišiadorių rajono
teritorijoje.

7.5.3

(BP 7.3) Viešosiose
Siūloma peržiūrėti
vietose (didesnių
priemonės reikalingumą,
gyvenviečių parkuose, nes tai nėra BP sprendinys
aikštėse, skveruose ir
kt.) įrengti poreikius
atitinkantį
šiukšliadėžių kiekį

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių paslaugos“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Šiuo metu šiukšlės
išvežamos iš 195
konteinerių visoje
Kaišiadorių rajono
teritorijoje, iš kurių 9
konteineriai yra bendro
naudojimo, 10 – bendri ir
individualaus naudojimo,
likę 176 – individualaus
naudojimo.

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti arba
keisti kita koreguojant ar
naujai rengiant BP, nes
tikslios šiukšliadėžių
išdėstymo vietos
numatomos žemesnio
lygmens planavimo metu.
Galima konstatuoti, kad
yra vykdyti 4 projektai:
„Kalvių paplūdimio
viešosios infrastruktūros
sutvarkymas“,
„Rumšiškių prieplaukos ir
jos prieigų infrastruktūros
sutvarkymas", „Migonių
ir Rokiškių piliakalnių
pritaikymas turizmui“,
„Poilsio zonos įrengimas
Žiežmarių parke“.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Rengiamuose
techniniuose projektuose
nurodomos šiukšliadėžių
vietos.

7.5.4

(BP 7.3) Kaišiadorių
mieste įrengti atliekų
priėmimo aikštelę ir
atliekų perkrovimo
stotį. Šiame punkte iš
gyventojų bus
surenkamos
stambiagabaritės,
elektronikos atliekos,
antrinės žaliavos,
naudoti netinkamos
padangos bei
pavojingos buities
atliekos

Kaišiadorių mieste įrengta Kaišiadorių rajono
atliekų priėmimo aikštelė ir savivaldybės
atliekų perkrovimo stotis administracija, UAB
„Kaišiadorių paslaugos“

7.5.5

(BP 7.3) Pavojingos
Įrengtas atliekų surinkimo
atliekos bus
punktas, atliekos
surenkamos naujai
surenkamos apvažiavimo
numatomame įrengti būdu bei priimamos
pavojingų atliekų
priėmimo punkte
surinkimo punkte. Ji
numatoma įrengti kartu
su atliekų priėmimo
punktu (toje pačioje
teritorijoje). Nuo 2010
metų numatomas
buityje susidarančių
pavojingų atliekų
surinkimas
apvažiavimo būdu

7.5.6

(BP 7.3) Kaip
numatyta

Siūloma peržiūrėti
priemonės

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Įgyvendinta

Kaišiadorių miesto ir
rajono gyventojai
stambiagabarites,
elektronikos atliekos,
antrines žaliavas, naudoti
netinkamas padangas bei
pavojingas buities atliekas
gali pristatyti į stambių
gabaritų ir pavojingų
atliekų priėmimo aikštelę:
Vytauto Didžiojo g. 136,
Kaišiadorys.

Kaišiadorių rajono
Savivaldybės
savivaldybės
biudžeto lėšos
administracija, UAB
„Kaišiadorių paslaugos“,
Kauno RATC

2010

2020

Vykdoma

Kaišiadorių miesto ir
rajono gyventojai
pavojingas buities atliekas
gali pristatyti į stambių
gabaritų ir pavojingų
atliekų priėmimo aikštelę:
Vytauto Didžiojo g. 136,
Kaišiadorys.
Apvažiavimo būdu
atliekos nesurenkamos.

Kaišiadorių rajono
savivaldybės

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

Savivaldybės
biudžeto

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Kaišiadorių rajono
reikalingumą, nes tai nėra
atliekų tvarkymo plane, BP sprendinys
atliekų tvarkytojai
turėtų teikti viešąsias
komunalinių atliekų
tvarkymo paslaugas už
mažiausią kainą,
užtikrinančią priimtiną
paslaugų teikimo lygį,
atsižvelgiant ne tik į
ekonominius,
patogumo
naudotojams, bet ir
aplinkosaugos bei
higienos reikalavimus

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

administracija, UAB
lėšos
"Kaišiadorių paslaugos"

7.5.7

(BP 7.3) Laikytis
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
Valstybiniame atliekų priemonės reikalingumą,
savivaldybės
tvarkymo plane,
nes tai nėra BP sprendinys administracija
Kaišiadorių rajono
atliekų tvarkymo plane
numatytų tikslų ir
uždavinių, juos laiku
įgyvendinant

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

7.5.8

(BP 7.3) Numatoma
parengti statybinių ir
griovimo atliekų
surinkimo ir
perdirbimo Kauno
regione galimybių
studiją

Parengta statybinių atliekų
ir griovimo atliekų
surinkimo ir perdirbimo
Kauno regione galimybių
studija

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių paslaugos“,
Kauno RATC

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

7.5.9

(BP 7.3) Numatoma
parengti galimybių
studiją dėl
biodegraduojančių
atliekų surinkimo ir
tvarkymo

Parengta galimybių studija
dėl biodegraduojančių
atliekų surinkimo ir
tvarkymo

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių paslaugos“,
Kauno RATC

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

(terminis apdorojimas
ar deginimas) 2010 m.

7.5.10 (BP 7.3) Numatoma
parengti namudinio
kompostavimo
taisykles

7.6

Parengtos namudinio
kompostavimo taisyklės

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Šilumos ūkis

2010

2020

Nepradėta vykdyti

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

Nepradėta vykdyti

Vykdomos priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti priemonės:
3
Neįgyvendintos priemonės: 0

7.6.1

(BP 7.4) Įgyvendinti Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą,
savivaldybės tarybos nes BP sprendinys neturi
2004 m. gruodžio 16 d. kiekybinio rodiklio
sprendimu Nr. 726
patvirtintą „Kaišiadorių
rajono savivaldybės
šilumos ūkio
specialiojo plano
sprendinius"

7.6.2

(BP 7.4) Renovuojant
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemoms
šilumą gaminančias
katilines, įvertinti
elektros ir šilumos
gamybos bendrame
cikle (kogeneratorių

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių šiluma“

Renovuotų centralizuoto
UAB „Kaišiadorių
šilumos tiekimo sistemoms šiluma“
šilumą gaminančių katilinių
skaičius

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 6
Nepradėta vykdyti

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti arba
keisti kita koreguojant
arba naujai rengiant BP,
pvz. priemonę koreguoti
nurodant konkrečius
specialiojo plano
sprendinius su tuo sieti ir
kiekybinį rodiklį.

Šia priemonę tikslinga
skaidyti į kelias: 1) 20072008 m. įrengtas biokuru
kūrenamas 5 MW galios
vandens šildymo katilas
Nr.5. Įgyvendinus šį
projektą per metus
pagaminama apie 50%
šiluminės

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

įrengimo galimybę

7.6.3

(BP 7.4) Palaipsniui
Renovuotų šilumos trasų
renovuoti senas
ilgis, m
šilumos trasas, siekiant
didinti šilumos tiekimo
patikimumą ir mažinti
šilumos

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
energijos panaudojant
atsinaujinantį kurąbiokurą, mažėja šildymo
kainą bei CO2 išmetimas
į atmosferą. 3) 2013-2014
m. įrengtas 1 biokuru
kūrenamas 5 MW galios
vandens šildymo katilas
Nr.4 su 1,14 MW galios
kondensaciniu
ekonomaizeriu.
Įgyvendinus šį projektą
per metus pagaminama
apie 90% šiluminės
energijos panaudojant
atsinaujinantį kurą, virš
100 kartų mažėja,
šildymo kaina bei CO2
išmetimas į atmosferą. 4)
2019-2020 m. planuojama
Kaišiadorių m. katilinėje
įrengti 2 MW galios
biokuru kūrenamą 1
vandens šildymo katilą,
kuris efektyviai dirbtų ne
šildymo sezono metu.

UAB „Kaišiadorių
šiluma“

Kita

2010

2020

Vykdoma

Šią priemonę tikslinga
skaidyti į kelias: 1)
padidintas šilumos trasų
patikimumas, mažintų
jose šilumos nuostolius
iki 20%. Įvykdytas
projektas

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

(BP 7.4) Atlikti rajone
esančių iki 1990 metų
statytų nerenovuotų
biudžetinių įstaigų
pastatų auditus ir pagal
auditų rekomendacijas
renovuoti pastatus,
kiek

Rezultato aprašymas
"Šilumos tiekimo tinklų
Maironio g., Gedimino g.,
Beržyno g., Parko g.
Kaišiadorių mieste
rekonstravimas, naujos
statybos"; 2) Kaišiadorių
m. ir Stasiūnų k. šilumos
trasų renovacija. Savo
jėgomis renovuota
Kaišiadorių m. – 1700 m.,
Stasiūnų k. - apie 300 m.
šiluminių trasų; 3)
Projektas "Šilumos
tiekimo sistemos
modernizavimas ir plėtra
Kaišiadorių mieste“.
Pradėti projektavimo
darbai. Šiuo projektu
numatoma iki 2019 m.
renovuoti beveik visas
pagrindines Kaišiadorių
m. šilumos perdavimo
trasas, taip 48 proc.
sumažinti esamus trasose
nuostolius ir padidinti jų
kokybę bei patikimumą.

nuostolius trasose

7.6.4

Įgyvendini
mo data

Auditų skaičius atliktas
rajone esantiems 1990
metais statytiems
nerenovuotiems biudžetinių
įstaigų pastatams

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių šiluma“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Nėra aišku ar vykdyti
auditai, tačiau vykdyti 6
renovacijos projektai:
„Kaišiadorių meno
mokyklos pastato
renovavimas“,
„Kaišiadorių Vaclovo
Giržado vidurinės

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

įmanoma,
pasinaudojant finansine
parama

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
mokyklos pastatų
energetinių
charakteristikų
gerinimas“, „Kaišiadorių
lopšelio-darželio
„Žvaigždutė“ patalpų ir
įrangos atnaujinimas“,
„Kaišiadorių lopšeliodarželio „Žvaigždutė“
pastato išorinių atitvarų
bei šilumos ūkio
renovavimas“,
„Kaišiadorių specialiosios
mokyklos pastato
rekonstravimas“,
„Kaišiadorių lopšeliodarželio „Spindulys“
pastato išorinių atitvarų
bei šilumos ūkio
renovavimas“.

7.6.5

(BP 7.4) Planuojant
Rezervuotos teriorijos
naujas tankiai
komunikaciniams
užstatytas vietoves,
koridoriams naujai
jose turi būti
palnuojamose tankiai
rezervuojamos
užstatytose vietose
komunikaciniams
koridoriams skirtos
teritorijos, atsižvelgiant
į galimybę šiose
vietovėse plėtoti
centralizuotą šilumos
tiekimo sistemą

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių šiluma“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

7.6.6

(BP 7.4) Šalia
kelių/gatvių rezervuoti
teritorijas naujiems
komunikaciniams
koridoriams ir jų

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių šiluma“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

Rezervuotos teritorijos
naujiems komunikaciniams
koridoriams ir jų apsaugos
zonoms tankinant ar
plečiant šilumos tiekimo

Nr.

Priemonės
pavadinimas
apsaugos zonoms, jei
būtų tankinami ar
plečiami šilumos
tiekimo tinklai

7.7

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

tinklus

Gamtinių dujų tiekimas

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 0

7.7.1

(BP 7.5) Numatoma
nutiesti trečią
magistralinio
dujotiekio linija nuo
Elektrėnų savivaldybės
link Kauno

Nutiesta trečia
magistralinio dujotiekio
linija nuo Elektrėnų link
Kauno

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, AB
„Amber Grid“, AB
„Energijos skirstymo
operatorius“ („Eso“)

Kita

2010

2020

Iš viso: 2
Vykdoma

7.7.2

(BP 7.5) Numatoma
plėtoti skirstomųjų
dujotiekių tinklą

Nutiestų dujotiekio tinklų
ilgis, km

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, AB
„Energijos skirstymo
operatorius“ („Eso“)

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Rengiamas magistralinio
dujotiekio jungties tarp
Lenkijos ir Lietuvos
dalies Lietuvos
Respublikos teritorijoje
(toliau – GIPL-LT)
regiono lygmens
specialusis planas
Nepradėta vykdyti, tačiau
galima konstatuoti, kad
sprendinių tęstinumas
numatytas rengiant
Kaišiadorių ir Žiežmarių
miestų bendruosius
planus bei kitų
Kaišiadorių rajono
savivaldybės miestelių ir
vietovių bendruosius bei
specialiuosius
infrastruktūros planus.

Nr.
7.8

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Elektros energijos tiekimas

2010

2020

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 4
Nepradėtos vykdyti priemonės:
2
Neįgyvendintos priemonės: 0

7.8.1

(BP 7.6) Išlaikyti
esamą aprūpinimo
elektra infrastruktūros
schemą rajone bei
išlaikyti objektų
apsaugos zonas ir jų
tvarkymo režimus
teisės aktų nustatyta
tvarka

Aprūpinimo elektra
infrastruktūros schemoje
pokytis (ilgio skirtumas,
km). Kitą priemonės dalį
siūloma peržiūrėti, nes tai
nėra BP sprendinys

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, AB
"Litgrid"

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Iš viso: 6
Vykdoma

7.8.2

(BP 7.6) Rezervuoti
330 kV įtampos elektros
teritorijas
perdavimo linijoms
planuojamoms 330 kV rezervuotos teritorijos, ha
įtampos elektros
perdavimo linijai
Visagino AE- Kruonio
HAE bei 330 kV
dvigrandei oro linijai
Kruonio HAE- Alytaus
TP

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, AB
„Litgrid“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Patvirtintas "330 kV
elektros perdavimo oro
linijos Kruonio HAE Alytus statyba"
specialusis planas.

7.8.3

(BP 7.6) Siekiant
didinti elektros tiekimo
efektyvumą ir
patikimumą,
rekonstruoti
nusidėvėjusius elektros
tinklus, optimizuoti
transformatorinių
galias

2010

2020

Vykdoma

Priemonę tikslinti
koreguojant ar naujai
rengiant BP. Galima
konstatuoti, kad rengiant
detaliuosius planus,
techninius projektus,
pagal poreikį
planuojamos/projektuoja
mos naujos modulinės
transformatorinės su

Rekonstruotų elektros
tinklų ilgis, m. Kitą
priemonės dalį siūloma
peržiūrėti, nes BP
sprendinys neturi
kiekybinio rodiklio

AB „Energijos skirstymo Kita
operatorius“ („Eso“), AB
„Litgrid“

Išlaikoma esama
aprūpinimo elektra
infrastruktūros schema
rajone.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
pakankamos galios
transformatoriais.
Nepradėta vykdyti.

7.8.4

(BP 7.6)
Rekonstruojant orinius
elektros tiekimo
tinklus, ypač
urbanizuotose
teritorijose, įvertinti
galimybę tinklus
pakloti po žeme, o
naujai užstatomose
teritorijose elektros
tiekimo tinklus (kai
techniškai pagrįsta)
kloti po žeme

Rekonstruotų orinių
elektros tiekimo tinklų
klojant po žeme ir naujų
tinklų klojant po žeme ilgis,
km

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, AB
"Litgrid"

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

7.8.5

(BP 7.6) Įrengti
nedidelės galios vėjo
jėgaines. Atlikti
potencialių vietų vėjo
jėgainėms įrengti
galimybių studiją.

Parengta potencialių vietų
vėjo jėgainėms įrengti
galimybių studija, įrengtų
nedidelės galios vėjo
jėgainių skaičius

Kaišiadorių rajono
Kita
savivaldybės
administracija, AB
„Energijos skirstymo
operatorius“ („Eso“), AB
„Litgrid“

2010

2020

Vykdoma

Patvirtintas Vėjo jėgainių
išdėstymo Kaišiadorių
rajono savivaldybės
teritorijoje specialusis
planas. Įrengtų nedidelės
galios vėjo jėgainių nėra.

7.8.6

(BP 7.6) Skatinti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
energijos gamybą iš
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
vietinių atsinaujinančių nes tai nėra BP sprendinys administracija
išteklių (vėjo, saulės,
geoterminė energija,
mažoji hidroenergetika,
biomasė, atliekos)
diegti šiuolaikiškus
alternatyvius energijos
gamybos metodus

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

Kita

Nr.
7.9

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Telekomunikacijos ir ryšiai

2010

2020

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 5
Nepradėtos vykdyti priemonės:
2
Neįgyvendintos priemonės: 0

7.9.1

(BP 7.7) Išlaikyti
Demontuotų ir naujai
esamą fiksuotojo ryšio nutiestų fiksuoto ryšio
infrastruktūrą ir ją
tinklų ilgis, km
plėsti į naujas tankiai
užstatomas teritorijas

AB „TEO LT“

Kita

2010

2020

Iš viso: 7
Vykdoma

7.9.2

(BP 7.7) Naujai
Telekomunikacijos
AB „TEO LT“
užstatomose
įrenginiams rezervuotų
teritorijose
teritorijų skaičius ir plotas,
telekomunikacijų
m²
įrenginiams rezervuoti
iki 20 m² ploto
teritoriją centrinėje
dalyje, kai planuojamas
vartotojų skaičius yra
iki 1000, ir 70 m² ploto
teritoriją, kai
planuojamas vartotojų
skaičius yra virš 1000

Kita

2010

2020

Vykdoma

Parengti detalieji planai
Kaišiadorių mieste
Ąžuolyno kvartalui,
Karčiupio kaimui.

7.9.3

(BP 7.7) Išlaikyti
Įrengtų judriojo ryšio stočių AB „TEO LT“
esamą judriojo ryšio
skaičius
infrastruktūrą ir ją
plėsti, siekiant
vartotojams pasiūlyti
vis kokybiškesnes ir
modernesnes paslaugas

Kita

2010

2020

Vykdoma

Infrastruktūra išlaikyta.
Tikslios bokštų vietos
nustatomos žemesnio
lygmens teritorijų
planavimo metu. 2006 m.
patvirtintas Tele2
mobiliojo ryšio bazinių
stočių išdėstymas

Nėra duomenų dėl
demontuotų ir naujai
nutiestų fiksuoto ryšio
tinklų, tačiau fiksuoto
ryšio infrastruktūra
plečiama rengiant
detaliuosius planus,
techninius projektus.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Kaišiadorių rajono
teritorijoje. Naujų schemų
parengtų nėra.

Naujų telekomunikacijų ir
ryšių tinklų užstatytose
teritorijose šalia kelių /
gatvių ilgis, km

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

Kita

2010

2020

Vykdoma

Duomenų nėra. Interneto
infrastruktūra plečiama
rengiant detaliuosius
planus, techninius
projektus.

(BP 7.7) Plėsti viešųjų Naujų viešųjų interneto
interneto prieigos taškų prieigos taškų skaičius
tinklą. Svarbu, kad
nauji taškai būtų
diegiami labiausiai
lankomose
visuomeninės
paskirties įstaigose –
pašto skyriuose,
bibliotekose ir pan.

Kaišiadorių rajono
Kita
savivaldybės
administracija, AB „TEO
LT“, UAB "Bitė, UAB
"Tele 2", UAB "Omnitel"

2010

2020

Vykdoma

Steigiami viešųjų
interneto prieigų taškai:
Kaišiadorių m.
bibliotekoje, Kaišiadorių
rajono savivaldybė,
Lukoil degalinės.

(BP 7.7) Plėsti pašto Siūloma peržiūrėti
skyriuose teikiamų
priemonės reikalingumą,
paslaugų spektrą –
nes tai nėra BP sprendinys
įdiegti viešuosius
interneto prieigos
taškus, siūlyti
elektroninio pašto ir
elektroninio
atsiskaitymo paslaugas

Kaišiadorių rajono
Kita
savivaldybės
administracija, AB "TEO
LT", UAB "Bitė", UAB
"Tele 2", UAB "Omnitel"

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

7.9.4

(BP 7.7)
Telekomunikacijų ir
ryšių tinklams
užstatytose teritorijose
kloti numatyti
teritorijas šalia
kelių/gatvių

7.9.5

(BP 7.7) Plėsti
Nutiesto plačiajuosčio
AB „TEO LT“
plačiajuosčio interneto interneto kabelio ilgis, km
infrastruktūrą, kad būtų
užtikrinta galimybė
didžiojoje rajono dalyje
pasinaudoti
plačiajuosčiu internetu

7.9.6

7.9.7

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Inžinerinių tinklų dalies sprendiniai remiasi galimybių studijos ir organizacinės schemos Nemuno upės aukštupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų plano I-am etapui įgyvendinti parengimo
galutine ataskaita, kurioje pateikti konkretūs įgyvendinimo planai iki 2022 m. pagal rajono aglomeracijas / gyvenvietes (šiai dienai būtų prasminga tai adaptuoti seniūnijų administraciniam vienetui, o
ne atskiriems kaimams). Daug kas pagal šį planą yra vykdoma ir kai kas jau įvykdyta. Inžinerinių tinklų sprendiniai įgyvendinami pagal finansines galimybes bei įmonių prioritetus. Tai viena iš BP
dalių, kurioje įvardinami konkretūs sprendiniai, o ne įgyvendinimo nuostatos ir pan.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Šiuo metu rengiamas magistralinio dujotiekio junties tarp Lenkijos ir Latvijos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje regiono lygmens specialusis planas, jo sprendiniai privalo būti integruoti į
bendrojo plano sprendinius.
2) Tai viena iš BP dalių, kuri yra pakankamai konkreti, tikslinga, tačiau, kaip ir kitose BP dalyse, ne mažai inžinerinių tinklų dalies sprendinių yra bendriniai, netikslūs arba vykdomi kaip bendra
nuostata, kuri aprašyta įvairiuose teisės aktuose. Tokiu atveju jų nereikia laikyti BP sprendiniais. Reiktų tikslinti BP sprendinius, nurodant konkrečius objektus.

II

Išvados: 2010 - 2015 Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas bendrojo plano įgyvendinimas

Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius

Bendras trūkumas Kaišiadorių m. teritorijos BP atveju yra jo dalių sprendinių deklaratyvus pobūdis, atkartojimas teisės aktų, kurie ir be BP vykdomi kaip bendros nuostatos. Tikslių sprendinių
trūkumas juos siejant su teritorine išraiška, BP daro labai nekonkretų ir nelabai naudingą. Todėl didžioji dalis BP sprendinių yra tęstiniai, t.y. nuolatinio vykdymo stadijoje. Toks rezultatas leidžia
konstatuoti, kad analizuotų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo procesas vyksta lėtai, o to priežastys yra įvairios:
1)
dėl neskirto finansavimo, ypatingai ekonominės krizės laikotarpiu (visas tuo laiku darytas prognozes „sugriovė“ 2008 metais šalį ištikusi pasaulinė ekonomikos krizė);
2)
dalis sprendinių yra neįgyvendinta dėl pakitusio poreikio, tačiau tai leido sutaupyti valstybės ir savivaldybės lėšas be didesnio neigiamo poveikio verslui ir žmonėms;
3)
NT rinkos pokyčių – nors dabar ekonomika rodo atsigavimo ženklus, tačiau augimas ne toks ženklus koks buvo iki 2008 m. ir nesiekia prieškrizinio laikotarpio lygio;
4)
dėl pakitusios demografinės situacijos – akivaizdus gyventojų skaičiaus mažėjimas, gyventojų migracija į kitas šalies vietoves (šiuo atveju daugiausia į didesnius šalies miestus) bei vis dar
vykstanti emigracija.
Kaišiadorių r. sav. teritorijos BP nėra konkretus, neatspindi savivaldybės teritorijai būdingą vietovių raidos įvairovę (miestų teritorijas ir jų priemiestines zonas, seniūnijų centrines gyvenvietes,
magistralės Vilnius–Kaunas (A1) prieigas ir likusias kaimiškas teritorijas), kuri šiame BP yra unifikuota.
Vertinant Kaišiadorių r. savivaldybės teritorijos bendrąjį planą:
1.
Išorinės aplinkos dalies sprendinių trūkumas menkina Kaišiadorių rajono integracijos galimybes šalies mastu (Lietuvos narystė ES ir ES parama, globalizacijos veiksniai, rengiamo
magistralinio dujotiekio jungties įtaka, Kaišiadorių rajono vaidmuo šalies gyvenamųjų vietovių sistemoje, planuojamas europinės vėžės geležinkelis einantis per Kaišiadorių r., užsitęsusi žemės
reforma, tiesioginių užsienio kapitalo investicijų išaiškinimas, įmonių migracijos, kūrimosi ir nykimo tikimybės išaiškinimas ir t.t.).
2.
Urbanistinės dalies sprendiniams trūksta konkrečių siūlymų, susietų su teritorijos erdvinės struktūros vystymo kryptimis: nėra aiškiai išskirtų urbanizuotų, urbanizuojamų ir neurbanizuojamų
teritorijų; nustatytų užstatymo rodiklių; išskirtų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimų (saugojimą, modernizavimą, konversiją, naują plėtrą, nerekomenduojamą urbanistinę plėtrą), palengvinančių
rajono strateginių planų kūrimą, plėtros tendencijų numatymą ir pan.
3.
Socialinės aplinkos dalies sprendiniams trūksta teritorinės dimensijos (t.y. sprendiniai nėra susieti su teritorijos plėtra, jos panaudojimu):
3.1.
minimoje (švietimo įstaigų, sporto kompleksų, sveikatos priežiūros įstaigų) naujoje plėtroje/statyboje nėra numatytos konkrečios teritorijos, nustatant tankį, aptarnavimo spindulius ir pan.,
nėra įvertinti demografiniai pokyčiai (gyventojų mažėjimas). Naujai planuotiems statyti objektams nėra numatyta rengti galimybių studijas, vertinančias naujų objektų poreikį ir esamų objektų
užpildymą bei pasiekiamumą.
3.2.
pagal LR BP Kaišiadorių r. priskiriamas prie gana mažą rekreacinį potencialą turinčių teritorijų (Jonavos – Elektrėnų rekreacinis arealas). Vystymosi prioritetas – verslinio ir pažintinio
turizmo plėtra. Kaišiadorių rajonas turi gerai išvystytą kelių tinklą, ir labai gerą susisiekimą su didžiaisiais Lietuvos miestais Vilniumi ir Kaunu. Kaimo turizmas laikomas sparčiausiai augančiu
turizmo paslaugų sektoriumi Lietuvoje, tačiau Kaišiadorių rajone kuriasi palyginti mažai kaimo turizmo sodybų.
3.3.
didėjantys gyvenimo ir aplinkos kokybės skirtumai ir socialinės atskirties lygis tarp rajono centrinės dalies (Kaišiadorių m. ir gretimos augančios gyvenamosios vietovės) ir periferinių
seniūnijų visiškai nėra įvertintas rajono BP.
4.
Gamtinės aplinkos, rekreacijos plėtojimo dalies sprendiniai išdėstyti gana chaotiškai be aiškios dalių hierarchijos. Nėra sprendžiami kraštovaizdžio klausimai, kurie tiesiogiai sietųsi su
valstybės lygmens bendraisiais ir specialiaisiais planų sprendiniais.
5.
Žemės naudojimo dalies sprendiniai labai netikslūs, akivaizdus sąsajos trūkumas su urbanistinės dalies sprendiniais. Taip pat šios dalies sprendinių suvokimą palengvintų rajono savivaldybės
teritorijos skirstymas į urbanizuotas, urbanizuojamas ir neurbanizuojamas teritorijas.
6.
Nekilnojamojo kultūros paveldo dalies sprendiniuose prie numatytų lėtai vykstančių specialiųjų planų parengimo trūksta prioritetų nustatymo, kurie parodytų dokumentų svarbą ir poreikį.
Daugeliui jų reikia tikslinti vertingąsias savybes ir peržiūrėti teritorijų ribas, taip įteisinant paveldo apsaugos prioritetus ir atskirus reikalavimus bei numatant konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.
7.
Susisiekimo sistemos dalies sprendiniai buvo suformuluoti ekonominio pakilimo laikotarpiu (iki 2008 m.), todėl šiuo metu būtina peržiūrėti BP susisiekimo dalies sprendinius, iš naujo
įvertinant jų įgyvendinimo aktualumą ir etapiškumą.
8.
Inžinerinių tinklų dalies sprendiniai tarp kitų BP dalių išsiskiria vykdomų ir įvykdytų sprendinių gausa, tačiau jie pateikti chaotiškai. Būtų prasminga šios dalies sprendinių įgyvendinimą
stebėti atskirų rajono seniūnijų, o ne atskirų kaimų lygiu.
9.
BP dalių teritorijų rezervavimo visuomenės poreikiams ir planavimo teritorijose, patenkančiose į sanitarines apsaugos zonas trūkumai menkina šio dokumento sprendinių integravimą kito
rango dokumentuose.
IŠVADA
Atsižvelgiant į Kaišiadorių r. teritorijos raidos tendencijas, nagrinėto bendrojo plano turinio kokybinius trūkumus ir sprendinių įgyvendinimo eigą, taip pat įvertinant nuo 2014 m. sausio 1 d.
pasikeitusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, siūloma keisti Kaišiadorių r. sav. teritorijos bendrąjį planą.

III.

Prognozės

1)
Bendrieji demografinių rodiklių kaitos Kaišiadorių r. sav. ypatumai yra tiesiogiai susiję su vidiniais ir išoriniais veiksniais. Pastaruoju metu gyventojų skaičius pagrindiniuose rajono
miestuose – Kaišiadoryse ir Žiežmariuose nuolat mažėjo. Tikėtina to priežastis – individualios gyventojų ekonominės veiklos ar gyvenamojo būsto preferencijos. Ši tendencija turės įtakos
savivaldybės teritorijos raidai ateityje.
2)
Žemės naudojimo požiūriu mažėjanti užstatytų ar kitų intensyviau naudojamų teritorijų dalis ir auganti žemės ūkio naudmenų ir miškų proporcija bendroje nagrinėtų miestų žemės fondo
struktūroje rodo prastėjantį jų žemės panaudojimo efektyvumą. Plečiant miestų teritorijas į jas įtraukiami ir dideli neurbanizuotos ir neurbanizuotinos žemėnaudos plotai. Atsižvelgiant į bendras
demografinės kaitos tendencijas, tokie sprendimai laikytini nepagrįstais, todėl būtų racionalu planuoti ir skatinti urbanizuotų teritorijų atnaujinimą bei vidinių rezervų panaudojimą, taip siekiant
išlaikyti kompaktiškesnę šių gyvenviečių formą.
3)
Teritorijų planavimo požiūriu teritorijų planavimo dokumentų koncentracija fiksuota patraukliose ir gerai pasiekiamose vietovėse (pagrindinių miestų ir centrinių seniūnijų gyvenviečių
teritorijose ir jų prieigose bei A1 magistralės kaimynystėje). Detaliųjų ir jiems prilyginamų planų rengimas aktyviau vyko miestų ir jiems gretimose seniūnijose, o žemėtvarkos projektai ir žemėvaldos
planai, priešingai – dominavo savivaldybės periferinėse seniūnijose. Dabartinės tendencijos gali išlikti ir toliau.
4)
Gyvenamosios statybos požiūriu išsiskiriami pagrindiniai savivaldybės miestai – Kaišiadorys ir Žiežmariai. Dėl vidinių ir išorinių veiksnių, nuo 2010 m. negyvenamosios statybos mastai
ženkliai sumenko ir neprilygsta 2005–2010 m. fiksuotam santykiniam šio pobūdžio statybos darbų apimties pakilimui. Gyvenamosios statybos tendencijos išliks tokios pačios, o po krizės nukritusios
negyvenamosios statybos mastai jų atstatymas į prieškrizinį laikotarpį priklauso nuo savivaldybės iniciatyvų.
5)
Kaišiadorių r. vietovių tipai pagal raidos ypatumus gali būti skirstomi į penkias grupes, atskleidžiančias savivaldybės teritorijai būdingą vietovių raidos įvairovę ir galinčias tarnauti kaip
rajono teritorijos vystymo prioritetų, priemonių ir programų erdvinio diferencijavimo modelis:
a)
Kaišiadorys ir Žiežmariai išlieka pagrindiniais gyventojų, darbo vietų ir paslaugų koncentracijos centrais, todėl juose būtina plėtoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, modernizuoti
centrines dalis, tvarkyti visuomeninių pastatų ir gyvenamųjų kvartalų aplinką.
b)
Priemiestinės zonos išlieka ekonominiu ir socialiniu požiūriu glaudžiai susietos su miestais, tačiau susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymas jose yra problemiškas ar net
neefektyvus dėl fragmentiško plėtros pobūdžio, žemų teritorijų apgyvendinimo ir panaudojimo rodiklių reikšmių.
c)
Centrinėse seniūnijų gyvenvietėse išlieka svarbūs savivaldybės gyvenviečių tinklo elementai, funkcionuojantys kaip vietinio aptarnavimo ir paslaugų centrai, kuriuose gyvenviečių aplinkos
gerinimo, socialinių paslaugų teikimo, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros modernizavimo klausimai yra aktualūs siekiant bent iš dalies koordinuoti rajono kaimiškųjų seniūnijų vystymąsi.
d)
Vietovės, išsidėsčiusios magistralės Vilnius–Kaunas (A1) prieigose išsiskiria patrauklumu ne tik komercinių objektų statybai, bet ir gyvenamojo būsto plėtrai.
e)
Likusių kaimiškų vietovių tolesnio sėkmingo vystymo tikslu turėtų tapti esamų kompaktiškų gyvenviečių tinklo palaikymas, bendruomenių stiprinimas bei vietovių išskirtinumo
panaudojimas, formuojant į jų socioekonominės situacijos rodiklių gerėjimą orientuotas raidos programas.

IV.

Siūlymai:

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:
Dauguma priemonių yra bendrinės, be konkretaus galutinio rezultato, vykdomos kaip bendra nuostata pagal teisės aktus, todėl dažna priemonė neturi pamatuojamo nei kokybinio nei kiekybinio
rodiklių, dėl ko neįmanoma jų įvertinti ir aprašyti rezultatą. Siūlymai atskiroms BP dalims:
1) Urbanistinės dalies sprendiniuose iš 8 nepradėtų vykdyti priemonių 3 priemones tikslinga integruoti į koreguojamą ar keičiamą rajono BP, nurodant konkretų kiekybinį rodiklį. Iš 4 priemonių,
kurios yra vykdymo stadijoje (tačiau neturi pamatuojamo galutinio rodiklio) siūloma naikinti 2 priemones.
2) Socialinės aplinkos dalies sprendiniuose iš nepradėtų vykdyti 41 priemonės naikinti 28, o iš vykdomų – 32 priemonių, naikinti - 13, nes tai nėra BP sprendiniai (vykdomi kaip bendra nuostata). 3
priemones neturinčias kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kitomis ir konkretinti kiekybinius rodiklius keičiant ar koreguojant BP.
3) Žemės naudojimo dalies sprendiniuose iš nepradėtų vykdyti 28 priemonių naikinti 20, o iš vykdomų – 11 priemonių, naikinti - 2, nes tai nėra BP sprendiniai (vykdomi kaip bendra nuostata). 4
priemones neturinčias kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kitomis ir konkretinti kiekybinius rodiklius keičiant ar koreguojant BP.
4) Susisiekimo sistemos dalies sprendiniuose 2 priemones neturinčias kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kitomis ir konkretinti kiekybinius rodiklius keičiant ar koreguojant BP.
5) Inžinerinių tinklų dalies sprendiniuose iš nepradėtų vykdyti 21 priemonės naikinti 7, o iš vykdomų – 33 priemonių, naikinti - 2, nes tai nėra BP sprendiniai (vykdomi kaip bendra nuostata). 3
priemones neturinčias kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kitomis ir konkretinti kiekybinius rodiklius keičiant ar koreguojant BP.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:
Siūlome keisti bendrąjį planą. Parengtam bendrajam planui bus rengiamas naujas priemonių planas.

Dėl bendrojo plano keitimo:
Atsižvelgiant į Kaišiadorių rajono teritorijos ir jos dalių (Kaišiadorių ir Žiežmarių miestų) raidos tendencijas, nagrinėtų bendrųjų planų turinio kokybinius trūkumus ir sprendinių įgyvendinimo eigą,
taip pat įvertinant nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, siūloma keisti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.
Ruošiantis keisti bendrąjį planą siūloma atlikti išsamius parengiamuosius darbus (probleminius rajono ir jos dalių teritorinės raidos aspektus nagrinėjančius tyrimus, galimybių studijas ir pan.), o
keičiant bendrąjį planą rekomenduojama atsižvelgti ir įvertinti šiuos konkrečius aspektus:
1. Keičiant galiojančius Kaišiadorių r. sav. ar jos dalių kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus (bendruosius planus), svarstant jų sprendinių įgyvendinimo tikslingumą, vykdant kitus teritorijų
ir strateginio planavimo darbus būtina objektyviai vertinti teritorinius skirtumus ir, esant poreikiui, numatyti plėtros prioritetus bei jų pagrindu diferencijuoti teritorijos vystymo priemones ir
programas.
2. Kaišiadorių r. sav. bendrasis planas tik iš dalies atliko teigiamą vaidmenį valdant viešąsias ir privačiąsias investicijas rajono teritorijoje nagrinėtu laikotarpiu, tačiau pasikeitus miestų plėtros
tendencijoms ir teisiniam plėtros reguliavimui turėtų būti keičiamas. Atlikus išsamius parengiamuosius darbus. Jį keičiant rekomenduojama:
2.1. nustatyti bendrųjų planų sprendinių prioritetiškumą, aiškiai siejant jų įgyvendinimą su savivaldybės finansinėmis galimybėmis ir konkrečiais lėšų šaltiniais;
2.2. Kaišiadorių r. sav. teritorijos bendrajame plane siekti daugiafunkcio teritorijų naudojimo reglamentavimo (nustatyti funkcines zonas ir jose galimus teritorijų naudojimo tipus), nurodyti
privalomuosius ir, esant poreikiui, papildomus teritorijų naudojimo reikalavimus;
2.3. tikslinant ar keičiant bendrojo plano sprendinius, vadovautis 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
nuostatais;
2.4. tikslinant ir keičiant bendrojo plano sprendinius, vadovautis 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-98 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) nuostatais;
2.5. tikslinant ir keičiant bendrojo plano sprendinius, vadovautis 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624 „Gamtinio karkaso nuostatai“ (aktuali redakcija), nustatyti tikslines kraštovaizdžio
tvarkymo ir gerinimo priemones;
2.6. atsižvelgiant į patvirtintus valstybės lygmens bendrųjų bei specialiųjų planų sprendinius privaloma integruoti jų sprendinius į keičiamą Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą;
2.7. atsižvelgti į patvirtintus vietovės, regiono ar savivaldybės lygmens bendrųjų bei specialiųjų planų sprendinius, pagal poreikį ir galimybes, integruoti aktualius jų sprendinius į keičiamą
Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą
2.8. atsižvelgti į Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. V17-54 patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimo gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo
plano sprendinius;
2.9. rengiant teritorijų naudojimo reglamentus, atsižvelgti į Kaišiadorių rajono teritorijų vystymo prioritetus, integruoti rengiamo Infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatas dėl socialinės, susiekimo ir
inžinerinės infrastruktūros plėtros principų ir būdų.

V.

Priedai:

