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ŽIEŽMARIŲ MIESTO 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

Urbanistinė plėtra

2010

2020

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti priemonės:
7
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 10

1.1

Teritorijų plėtra

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti priemonės:
7
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 10

1.1.1

(Bendrojo plano (BP) Parengtų teritorijų
tekstinis sprendinys Nr. planavimo dokumentų
1.7) Esamą
(TPD) skaičius ir naujos
daugiaaukštės
daugiaaukštės
gyvenamosios statybos gyvenamosios statybos
plotą 19,69 ha išplėsti plotas, ha
iki 45,79 ha
(papildomai 26,10 ha).
Pagrindinė plėtra
numatoma link
Bačkonių, Žalvarių
kaimų, panaudojant
esamus inžinerinius
tinklus ir susisiekimo
infrastruktūrą

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Sprendinys nevykdomas
ir neįgyvendinamas dėl
pakitusio poreikio
(mažėjantys
demografiniai rodikliai,
NT rinkos pokyčiai).
Keičiant ar koreguojant
BP tikslinga numatyti
realias plėtrai teritorijas
(nustatant privalomuosius
ir papildomus ribinius
plėtros parametrus, taip
pat kitus teritorijų
naudojimo planinius ir
erdvinius reglamentus),
kitas plėtrai numatytas
teritorijas galima būtų
laikyti rezervinėmis.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

1.1.2

(BP 1.7) Esamą
Parengtų teritorijų
Kaišiadorių rajono
mažaaukštės
planavimo dokumentų
savivaldybės
gyvenamosios statybos (TPD) skaičius ir naujos
administracija
plotą 113,18 ha išplėsti mažaaukštės gyvenamosios
iki 353,88 ha
statybos plotas, ha
(papildomai 240,7 ha).
Individualia
gyvenamąja statyba,
užpildant tuščius plotus
ir tolygiai pratęsiant
miesto užstatymą

Kita

2010

2020

Vykdoma

Per 2010-2014 m.
laikotarpį parengta apie
23 detalieji planai (TPDR
duomenimis), tačiau kiek
tiksliai pagal juos
padidėjo mažaaukštės
statybos plotas nėra
duomenų. Bendrai
vertinant Žiežmarių
mieste urbanizacija
vyksta itin nežymiai.

1.1.3

(BP 1.7) Esamą
visuomeninės
teritorijos plotą 9.12 ha
išplėsti iki 25,27 ha
(papildomai 16,15 ha)

Parengtų teritorijų
planavimo dokumentų
(TPD) skaičius ir naujos
visuomeninės teritorijos
plotas, ha

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Žemės sklypo Sodų g. ,
Žiežmarių m.,
suformavimas laisvo
valstybinio fondo žemėje,
visuomeninės paskirties
teritorijoms, mokslo ir
mokymo, kultūros ir
sporto, sveikatos
apsaugos pastatų statybai.
TPD registracijos Nr.
T00013444
(000493000849), TPD
tvirtinimo data 2013-0131.

1.1.4

(BP 1.7) Esamą
pramonės ir
sandėliavimo objektų
teritorijos plotą 20,52
ha išplėsti iki 92,73 ha
(papildomai 72,21 ha).
Plečiamas pietinis
esamas pramonės
rajonas. Ši plėtra
taikoma netaršios
pramonės objektams ir

Parengtų teritorijų
Kaišiadorių rajono
planavimo dokumentų
savivaldybės
(TPD) skaičius ir naujos
administracija
pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijos plotas, ha

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

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

pramonės objektams,
susijusiems su dideliais
krovinių ir produkcijos
pervežimais

1.1.5

(BP 1.7) Esamą
komercinės paskirties
objektų teritorijos plotą
2,67 ha išplėsti iki
88,41 ha (papildomai
85,74 ha)

Parengtų teritorijų
Kaišiadorių rajono
planavimo dokumentų
savivaldybės
(TPD) skaičius ir naujos
administracija
komercinės paskirties
objektų teritorijos plotas, ha

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

1.1.6

(BP 1.7) Esamą
inžinerinės
infrastruktūros
teritorijos plotą 44,22
ha išplėsti iki 115,29
ha (papildomai 71,07
ha)

Parengtų teritorijų
Kaišiadorių rajono
planavimo dokumentų
savivaldybės
(TPD) skaičius ir naujos
administracija
komercinės paskirties
objektų teritorijos plotas, ha

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

1.1.7

(BP 1.7) Esamo
rekreacinės teritorijos
ploto nėra, papildomai
planuojama 7,24 ha

Parengtų teritorijų
Kaišiadorių rajono
planavimo dokumentų
savivaldybės
(TPD) skaičius ir naujos
administracija
komercinės paskirties
objektų teritorijos plotas, ha

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Vykdyti 6 žemės sklypų
suformavimo projektai
rekreacinės paskirties
želdynams/skverams
eksploatuoti: Paupio g.,
Žiežmarių m.; Kranto g.
Žiežmarių m.; Sodų g.
Žiežmarių m., (prie
vandens bokšto); Sodų g.
Žiežmarių m. (prie
tvenkinio); Melioratorių
g. Žiežmarių m.; Jazminų
g., Žiežmarių m.

1.1.8

(BP 1.7) Esamą
bendrojo naudojimo
teritorijos plotą

Parengtų teritorijų
planavimo dokumentų
(TPD) skaičius ir naujos
rekreacinės

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

32,43 ha išplėsti iki
teritorijos plotas, ha
123,77ha (papildomai
91,34 ha)
1.1.9

(BP 1.7) Esamą
naudingųjų iškasenų
teritorijos plotą 40,21
ha išplėsti iki 80,42 ha
(papildomai 40,21 ha)

1.1.10 (BP 1.7) Esamą žemės
ūkio paskirties
teritorijos plotą 541,3
ha išplėsti iki 713,88
ha (papildomai 172,58
ha)

Parengtų teritorijų
planavimo dokumentų
(TPD) skaičius ir naujos
rekreacinės teritorijos
plotas, ha

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

biudžeto lėšos

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti. Nėra
aišku ar tebėra toks
poreikis mieste.

Parengtų teritorijų
Kaišiadorių rajono
planavimo dokumentų
savivaldybės
(TPD) skaičius ir naujas
administracija
miškų paskirties teritorijos
plotas, ha

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.
Galima tik konstatuoti,
kad Žiežmarių mieste ir
taip yra 63,83% esamos
žemės paskirties
teritorijos, kuri
papildomai dar plečiama
15,5%. O tai jau
neatitinka urbanizuotos
teritorijos kategorijos, juk
tai vis dėl to miestas.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Žiežmarių miestas yra išsidėstęs šalia tarptautinės automobilių magistralės Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Minskas–Maskva (Kijevas), kas užtikrina puikų susisiekimą su šalies sostine Vilniumi bei
apskrities centru Kaunu. Visa tai sudaro geras galimybes vystytis transporto ir keleivių aptarnavimo paslaugoms, o taip pat pasiūlyti patrauklias investicijoms teritorijas.
2) Žiežmarių mieste vyksta urbanistinė plėtra, tačiau didžiausia plėtra matoma tarp Kaišiadorių ir Žiežmarių miestų.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Kadangi BP tekstiniuose sprendiniuose nėra išvardinti konkretūs sprendiniai, tai Urbanistinės dalies priemonių aprašyme remiamasi pateikta teritorijos funkcinių paskirčių balanso ir pagrindinio
brėžinio informacija. Tačiau BP prioritetas turėtų būti skiriamas centrinės dalies vidinės užstatymo kokybės gerinimui, o ne fizinei plėtrai ir funkciniam zonavimui.
2) Gyvenamųjų (tiek daugiaaukštės, tiek mažaaukštės), komercinės, visuomeninės ir kitų teritorijų plėtra dėl NT rinkos pokyčių, demografinės situacijos, neatitinka 2015 m. tendencijų, yra pernelyg
hipertrofuota.
3) Pagal teritorijų planavimo įstatymą privaloma nustatyti teritorijos naudojimo tipą kartu su didžiausiais leistinais užstatymo rodikliais, kurių BP nėra išskyrus žemės paskirtį. Tai labai stabdo veiklos
pasirinkimo laisvę potencialiems investuotojams, kurie investicijų atsisako susidūrę su norimos veiklos neatitikimu galiojančiam bendrajam planui.
4) Žemės ūkio teritorijų plėtra mieste nėra tikslinga.

Nr.
2

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Socialinė - ekonominė aplinka

2010

2020

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 17
Nepradėtos vykdyti priemonės:
36
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 53

2.1

Verslo ir investicijų skatinimas

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
7
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 8

2.1.1

(BP 2.2) Žiežmarių
Parengtų teritorijų
miesto pietinėje dalyje planavimo dokumentų
vystyti pramonę,
skaičius
formuoti naujus
pramoninius

2.1.2

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

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

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

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 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)

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
atstovams: verslo planų,
mokslo tiriamųjų darbų ir
(ar) paraiškų finansinei
paramai iš kitų fondų
gauti rengimo išlaidų
dalinis padengimas. Apie
naujų informacinių
technologijų įmones nėra
duomenų.

2.1.3

(BP 2.2) Skatinti
įmones efektyviai
naudoti energetinius
resursus, mažinti
energijos sąnaudas,
reikalingas vienam
santykiniam
produkcijos vienetui
pagaminti

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
sprendinys neturi
teritorinės dimensijos ir
yra deklaratyvaus
pobūdžio. Aplinkos
apsaugos agentūros
kontroliuoja bei stebi
naujų projektų techninius
pajėgumus bei procesus
dėl aplinkai daromo
poveikio bei taršos. LR
mastu rengiamos įvairios
programos, energijos
sąnaudų mažinimui.

2.1.4

(BP 2.2) Skatinti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
aplinkosauginių
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
priemonių diegimą
nes tai nėra BP sprendinys administracija
naujose ir esamose
įmonėse, siekiant
minimizuoti galimą
neigiamą poveikį
aplinkai ir visuomenei,
informuoti apie
galimas paramos lėšas
(tiek ES, tiek
nacionalines

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti, nes
sprendinys neturi
teritorinės dimensijos ir
yra deklaratyvaus
pobūdžio.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

programas), numatyti
lėšų reikiamos
dokumentacijos
pasirengimo išlaidų
kompensavimui,
siekiant mažinti gamtos
taršą bei gerinti
gyvenimo kokybę

2.1.5

(BP 2.2) Skatinti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
smulkaus ir vidutinio priemonės reikalingumą,
savivaldybės
verslo įmonių kūrimąsi nes tai nėra BP sprendinys administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti, nes
sprendinys neturi
teritorinės dimensijos ir
yra deklaratyvaus
pobūdžio.

2.1.6

(BP 2.2) Skatinti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
įmones investuoti į
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
savo darbuotojų bei
nes tai nėra BP sprendinys administracija
vadovų specialiųjų bei
bendrųjų kvalifikacinių
įgūdžių kėlimą,
kompetencijų ugdymą

Kita

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti, nes
sprendinys neturi
teritorinės dimensijos ir
yra deklaratyvaus
pobūdžio.

2.1.7

(BP 2.2) Kadangi
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
nemaža dalis Europos priemonės reikalingumą,
savivaldybės
Sąjungos struktūrinių nes tai nėra BP sprendinys administracija
fondų lėšų bus skirta
viešajai infrastruktūrai
modernizuoti,
savivaldybė taip pat
turi būti aktyvi rengiant
ir teikiant investicijų
projektus paramos
lėšoms gauti

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti, nes
sprendinys neturi
teritorinės dimensijos.

2.1.8

Vystyti verslo subjektų Sukurta informacinė
bendradarbiavimą
sistema

Europos
Sąjungos
paramos ir

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija,

Nr.

Priemonės
pavadinimas
su Kaišiadorių darbo
birža, siekiant
informuoti, kokių
specialybių darbuotojų
labiausiai trūksta. Taip
pat būtina efektyviai
informuoti vietos
gyventojus apie
galimybę įgyti
paklausią specialybę ar
profesiją bei apie
esamas laisvas darbo
vietas

2.2

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)
Kaišiadorių darbo birža

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

valstybės
biudžeto lėšos

Turizmas

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 2
Nepradėtos vykdyti priemonės:
4
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 6

2.2.1

(BP 2.3) Didinti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
Žiežmarių miestą
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
pristatančios turizmo nes tai nėra BP sprendinys administracija
informacijos kiekį,
plėtoti marketingines
priemones (spauda,
internetas, dalyvavimas
parodose, informaciniai
stendai, žemėlapiai ir
pan.). Rinkodaros
priemonių skatinimui
siekti

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti, nes
sprendinys neturi
teritorinės dimensijos.
Galima tik konstatuoti,
kad nuolat papildoma ir
atnaujinama informacija.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

gauti lėšų iš Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų ar kitų programų
lėšų
2.2.2

(BP 2.3) Kaišiadorių Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių turizmo ir
turizmo ir verslo
priemonės reikalingumą,
verslo informacijos
informacijos centro
nes tai nėra BP sprendinys centras
internetiniame
puslapyje pateikti
daugiau aktualios
informacijos apie
apgyvendinimo,
maitinimo įstaigas,
lankytinus objektus,
vykstančias šventes ir
renginius, siūlomus
maršrutus

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti, nes
sprendinys neturi
teritorinės dimensijos.
Pateiktoje priemonėje
kalbama apie Kaišiadorių
miestą, o ne apie
Žiežmarius.

2.2.3

(BP 2.3) Vystyti
Naujai įkurtų kempingų,
motelių, maitinimo
motelių skaičius ir naujai
paslaugų įmonių plėtrą įkurtų maitinimo įstaigų
skaičius

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

2.2.4

(BP 2.3) 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

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

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

2.2.5

(BP 2.3) Plėtoti
Žiežmarių mieste

Kaišiadorių rajono
savivaldybės

Europos
Sąjungos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

Nutiestų dviračių trasų
ilgis, km

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

ir apylinkėse dviračių
trasas, jas įrengiant ir
naujai formuojamose
gyvenamosiose
teritorijose
2.2.6

2.3

(BP 2.3) Parengti
rajone vykstančių
kultūrinių renginių
vystymo programą

Atsakingi vykdytojai (as)
administracija

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių turizmo ir
priemonės reikalingumą,
verslo informacijos
nes tai nėra BP sprendinys centras, Kaišiadorių
rajono savivaldybės
administracija

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Būstas

2010

2020

Nepradėta vykdyti

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

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

Vykdomos priemonės: 2
Nepradėtos vykdyti priemonės:
4
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 6
2.3.1

(BP 2.4) Naujas
Parengtų teritorijų
gyvenamąsias
planavimo dokumentų
teritorijas vystyti
(TPD) skaičius
rytinėje, pietinėje ir
šiaurinėje miesto dalyje

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Urbanizacija vyksta taip
nežymiai, todėl galima
teigti, kad šis sprendinys
nevykdomas. Tai
neįgyvendinama iš dalies
dėl pakitusio poreikio
(mažėjantys
demografiniai rodikliai,
NT rinkos pokyčiai).
Keičiant ar koreguojant
BP tikslinga numatyti
realias plėtrai teritorijas
(nustatant privalomuosius
ir papildomus ribinius

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
plėtros parametrus, taip
pat kitus teritorijų
naudojimo planinius ir
erdvinius reglamentus),
kitas plėtrai numatytas
teritorijas galima būtų
laikyti rezervinėmis.

2.3.2

(BP 2.4) Naujose
Viešosios infrastruktūros
gyvenamosiose
projektų skaičius
teritorijose sutvarkyti
viešąją infrastruktūrą:
kelius, šaligatvius,
apšvietimą, nutiesti
pėsčiųjų ir dviračių
takus, įrengti vaikų
žaidimo ir sporto
aikšteles. Taip pat
būtina gyventojams
užtikrinti gerą
susisiekimą su miesto
centru, viešosiomis
įstaigomis ir pan.

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Kadangi urbanizacija
vyksta nežymiai, tai nėra
poreikio vykdyti ir šį
sprendinį.

2.3.3

(BP 2.4) Skatinti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
daugiabučių namų
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
modernizavimą,
nes tai nėra BP sprendinys administracija
teikiant gyventojams
teisinę ir praktinę
informaciją
daugiabučių namų
savininkų bendrijų
kūrimo bei paramos iš
Daugiabučių namų
atnaujinimo
(modernizavimo)
programos gavimo
klausimais

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

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.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

2.3.4

(BP 2.4) Skirti lėšų
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
daugiabučių namų
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
savininkų bendrijoms nes tai nėra BP sprendinys administracija
kompensuoti dalį (ar
visą sumą) projektinės
dokumentacijos
(energetinio audito,
investicijų projekto)
pasirengimo išlaidų

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti. Galima
tik konstatuoti, kad
savivaldybė teikia
konsultacijas, tačiau lėšos
neskirtos.

2.3.5

(BP 2.4) Atnaujinti
Savivaldybei priklausančių Kaišiadorių rajono
nepatenkinamos būklės renovuotų gyvenamųjų
savivaldybės
savivaldybės
pastatų skaičius
administracija
gyvenamąjį fondą

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

2.3.6

(BP 2.4) Skatinti
gyventojus efektyviai
naudoti energetinius
išteklius, rūšiuoti
atliekas, prisidėti prie
aplinkosauginių
programų
įgyvendinimo,
tvarkytis bei prižiūrėti
gyvenamąją teritoriją

Įrengtų konteinerių
aikštelių skaičius,
rūšiavimo konteinerių
skaičius

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Vadovaujantis viešųjų
komunalinių atliekų
tvarkymo įrenginių
išdėstymo schema
Kaišiadorių rajone
įrengtos 42 aikštelės
konteineriams pastatyti
seniūnijose. Jose 2011
metais pastatyta 102 vnt.
naujų antrinių žaliavų
surinkimo konteinerių.
Kiek konteinerių yra
Žiežmariuose nėra
duomenų.

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

2.4

Švietimas

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, SĮ
"Kaišiadorių paslaugos"

Vykdomos priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti priemonės:
6

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: 9

2.4.1

(BP 2.5) Renovuoti
Parengtų renovacijos
pastatus, didinti jų
projektų skaičius,
energetinį efektyvumą, įgyvendintos renovacijos
siekiant atitikti
higienos normų
reikalavimus bei
užtikrinti kokybiškas
mokymosi ir darbo
sąlygas

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Iš 3 miesto švietimo
įstaigų įvykdyti 3
renovacijos projektai: 1)
„Žiežmarių bibliotekos
pastato renovacija“, 2)
„Kaišiadorių rajono
Žiežmarių lopšeliodarželio „Varpelis“
patalpų ir įrangos
atnaujinimas“, 3)
„Žiežmarių lopšelio –
darželio „Varpelis“
pastato renovavimas“.

2.4.2

(BP 2.5) Mokykloms Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
atnaujinti siekti
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
paramos iš Valstybės nes tai nėra BP sprendinys administracija
investicijų programos,
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų,
Europos ekonominės
erdvės ir Norvegijos
finansinių mechanizmų
ar kitų fondų, taip pat
skirti savivaldybės lėšų

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

2.4.3

(BP 2.5) Užtikrinti
patogų

Savivaldybės
biudžeto

2010

2020

Vykdoma

Kadangi urbanizacija
vyksta nežymiai, tai

Viešojo transporto tinklo
plėtra

Kaišiadorių rajono
savivaldybės

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

susisiekimą su
mokyklomis naujai
formuojamose
gyvenamosiose zonose
gyvenantiems vaikams

administracija

lėšos

2.4.4

(BP 2.5) Gerinti
Siūloma peržiūrėti
mokyklų apsirūpinimą priemonės reikalingumą,
mokymo priemonėmis, nes tai nėra BP sprendinys
kompiuteriais, siekiant
užtikrinti kokybišką
ugdymo procesą

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Žiežmarių
miesto mokyklų
administracijos

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti, nes
sprendinys neturi
teritorinės dimensijos.

2.4.5

(BP 2.5) Atnaujinti
mokyklos stadioną,
miesto sporto
aikštynus, ugdyti
sveikos gyvensenos
principus mokinių
tarpe

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.
Visame Kaišiadorių
rajone rekonstruotų
stadionų nėra. Ruošiamasi
rekonstruoti vieną
stadioną - vykdomos
dokumentų ruošimo
procedūros.

2.4.6

(BP 2.5) Suteikti
Siūloma peržiūrėti
mokiniams aktualią
priemonės reikalingumą,
informaciją apie
nes tai nėra BP sprendinys
stojimą į kolegijas,
universitetus,
profesines ar kitas
mokyklas, padėti jiems
išsirinkti jų žinias,
gebėjimus ir asmenybę
atitinkančią profesiją

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracijos Švietimo
skyrius, Žiežmarių
miesto mokyklos

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti.

Atnaujintas mokyklos
stadionas, miesto sporto
aikštynų skaičius

nėra poreikio vykdyti ir šį
sprendinį. Galima tik
konstatuoti, kad
strateginiuose planuose
numatyta priemonė –
mokinių vežiojimo į
mokyklas ir atgal į namus
užtikrinimas. Skiriama
lėšų priemonės
įgyvendinimui.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

2.4.7

(BP 2.5) Kelti mokyklų Siūloma peržiūrėti
pedagogų,
priemonės reikalingumą,
neformaliojo vaikų
nes tai nėra BP sprendinys
švietimo mokytojų
profesinę kvalifikaciją

2.4.8

(BP 2.5) Didinti vietų
skaičių Žiežmarių
miesto lopšeliuose –
darželiuose. Numatyta
dar vieno lopšelio
darželio statybos vieta
Žiežmarių mieste

2.4.9

(BP 2.5) Skatinti
Siūloma peržiūrėti
rajono gyventojus
priemonės reikalingumą,
mokytis „visą
nes tai nėra BP sprendinys
gyvenimą“, teikti
informaciją apie
nuotolinių studijų
galimybes,
kvalifikacinius kursus,
mokymus
Kultūra ir sportas

2.5

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Kaišiadorių rajono
Savivaldybės
savivaldybės
biudžeto lėšos
administracijos Švietimo
skyrius

Parengtas naujo lopšelio- Kaišiadorių rajono
darželio projektas. Siūloma savivaldybės
peržiūrėti priemonės dalies administracija
"Didinti vietų skaičių
Žiežmarių miesto
lopšeliuose – darželiuose"
reikalingumą, nes BP
sprendinys neturi
kiekybinio rodiklio

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracijos Švietimo
skyrius

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.
Priemonės dalį "Didinti
vietų skaičių Žiežmarių
miesto lopšeliuose –
darželiuose." 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
Žiežmarių mieste nuo
1991 m.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

2010

2020

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

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: 12

2.5.1

(BP 2.6) Atnaujinti
Siūloma peržiūrėti
Žiežmarių kultūros ir priemonės reikalingumą,
meno centro
nes tai nėra BP sprendinys
materialinę bazę ir
įrangą, siekiant gerinti
renginių kokybę ir
meno kolektyvų
veiklos sąlygas

Žiežmarių kultūros ir
meno centras,
Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

2.5.2

(BP 2.6) Skatinti
Siūloma peržiūrėti
Žiežmarių gyventojus priemonės reikalingumą,
dalyvauti meno
nes tai nėra BP sprendinys
kolektyvų veikloje,
miesto kultūriniame
gyvenime

Kaišiadorių rajono
Savivaldybės
savivaldybės
biudžeto lėšos
administracija,
Kaišiadorių miesto meno
kolektyvai, Kaišiadorių
turizmo ir verslo
informacijos centras

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
tik konstatuoti, kad
skelbiama informacija
apie meno kolektyvų
veiklą, mieste vykstančius
renginius nurodomi
Kaišiadorių turizmo ir
verslo informacijos centro
tinklalapyje, Kaišiadorių
rajono savivaldybės
tinklapyje. Gyventojams
siūloma prisijungti bei
dalyvauti
organizuojamuose,
vykstančiuose
renginiuose.

2.5.3

(BP 2.6) Plėtoti krašto Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
etnografinį ir kultūrinį priemonės reikalingumą,
savivaldybės
savitumą pabrėžiančius nes tai nėra BP sprendinys administracija
renginius

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

2.5.4

(BP 2.6) Ugdyti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
jaunimo ir kitų amžiaus priemonės reikalingumą,
savivaldybės
grupių žmonių
nes tai nėra BP sprendinys administracija
domėjimąsi kultūra,
menu

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

2.5.5

(BP 2.6) Kelti kultūros Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
darbuotojų profesinę priemonės reikalingumą,
savivaldybės
kvalifikaciją, spręsti
nes tai nėra BP sprendinys administracija
trūkstamų darbuotojų
klausimą

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

2.5.6

(BP 2.6) Kultūros
renginiams išnaudoti
Žiežmarių urbanistinį
centrą ir kitus
pavienius kultūros
paveldo objektus

Organizuojamų renginių
skaičius per metus miesto
centre ir kituose
pavieniuose kultūros
paveldo centruose

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos lėšos

2010

2020

Vykdoma

Organizuojamų bei
vykdomų renginių miesto
centre bei kitose tam
pritaikytose miesto
teritorijose skaičius
siejamas su sezoniškumu.
Nėra duomenų apie
tikslius skaičius.

2.5.7

(BP 2.6) Spręsti
Kaišiadorių viešosios
bibliotekos Žiežmarių
skyriaus naujo pastato
statybos klausimą

Parengtas ir įgyvendintas
viešosios bibliotekos
pastato renovacijos
projektas

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija,
Kaišiadorių viešoji
biblioteka

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

2.5.8

(BP 2.6) Kelti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
bibliotekininkų
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
profesinę kvalifikaciją, nes tai nėra BP sprendinys administracija
skirti lėšų jų
mokymams dirbti su
informacinėmis
technologijomis

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

2.5.9

(BP 2.6) Didinti
bibliotekos fondus,
gerinti knygų
atnaujinimo

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

Savivaldybės
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

procentą
2.5.10 (BP 2.6) Naujai
formuojamuose
gyvenamuosiuose
kvartaluose įrengti
sporto aikštynus,
rekonstruoti esamus
miesto sporto
aikštynus, kitą poilsio
ir laisvalaikio
infrastruktūrą

Naujai formuojamuose
Kaišiadorių rajono
gyvenamuosiuose
savivaldybės
kvartaluose įrengtų sporto administracija
aikštynų skaičius,
rekonstruotų esamų miesto
sporto aikštynų, kitos
poilsio ir laisvalaikio
infrastruktūros skaičius

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

BP numatyta gyvenamųjų
teritorijų plėtra neatitinka
šių dienų poreikių, todėl
naujų sporto aikštynų
atsiradimas šiose
teritorijose nėra pagrįstas.
Keičiant ar koreguojant
BP šią priemonę laikyti
privaloma tik
perspektyvoje
numatomose teritorijose.
Esamų renkonstruotų
miesto sporto aikštynų bei
kitos poilsio ir
laisvalaikio
infrastruktūros nėra.
Tačiau vykdytas 1
projektas – Žemės sklypo
Sodų g. , Žiežmarių m.,
suformavimas laisvo
valstybinio fondo žemėje,
visuomeninės paskirties
teritorijoms, mokslo ir
mokymo, kultūros ir
sporto, sveikatos
apsaugos pastatų statybai.
TPD registracijos Nr.
T00013444
(000493000849), TPD
tvirtinimo data 2013-0131.

2.5.11 (BP 2.6) Skatinti
mokinius ir kitus
miesto gyventojus

Siūloma peržiūrėti
priemonės reikalingumą,
nes tai

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
tik konstatuoti, kad

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

lankyti sporto
nėra BP sprendinys
mokyklą, veikiančius
sporto klubus, formuoti
teisingą požiūrį į
sveikos gyvensenos,
aktyvios fizinės veiklos
principus

2.5.12 (BP 2.6) Rekonstruoti
bei išnaudoti sporto
veikloms Žiežmarių
miesto esamą sporto
infrastruktūrą, ieškoti
finansavimo šaltinių
modernaus sporto
komplekso Žiežmarių
mieste statybai

2.6

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
organizuojami įvairūs
renginiai, projektai
išjudinti visuomenei.

Rekonstruotos Žiežmarių Kaišiadorių rajono
esamos sporto
savivaldybės
infrastruktūros projektų
administracija
skaičius. Siūloma peržiūrėti
priemonės dalies "ieškoti
finansavimo šaltinių
modernaus sporto
komplekso Žiežmarių
mieste statybai"
reikalingumą, nes tai nėra
BP sprendinys

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Sveikatos apsauga

2010

2020

Nepradėta vykdyti

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

Nepradėta vykdyti.
Priemonės dalį "ieškoti
finansavimo šaltinių
modernaus sporto
komplekso Žiežmarių
mieste statybai" naikinti.

Vykdomos priemonės: 2
Nepradėtos vykdyti priemonės:
4
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 6
2.6.1

(BP 2.7) Atnaujinti
Asmens sveikatos
Žiežmarių miesto
priežiūros įstaigų
asmens sveikatos
rekonstrukcijos projektų
priežiūros įstaigų
skaičius. Siūloma peržiūrėti
materialinę bazę,
priemonės dalies "atnaujinti
įsigyti modernios,
Kaišiadorių miesto asmens
šiuolaikiškos
sveikatos priežiūros įstaigų
medicininės aparatūros, materialinę bazę, įsigyti
atlikti patalpų
modernios,
rekonstrukcijos darbus

Kaišiadorių rajono
Kita
savivaldybės
administracija, Žiežmarių
miesto asmens sveikatos
priežiūros įstaigos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.
Priemonės dalį "atnaujinti
Kaišiadorių miesto
asmens sveikatos
priežiūros įstaigų
materialinę bazę, įsigyti
modernios, šiuolaikiškos
medicininės aparatūros"
naikinti.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

šiuolaikiškos medicininės
aparatūros" reikalingumą,
nes tai nėra BP sprendinys

2.6.2

(BP 2.7) Užtikrinti
Siūloma peržiūrėti
kokybiškų asmens
priemonės reikalingumą,
sveikatos priežiūros,
nes tai nėra BP sprendinys
greitosios medicininės
pagalbos paslaugų
prieinamumą naujai
formuojamų Žiežmarių
miesto gyvenamųjų
teritorijų gyventojams,
sudaryti geras sąlygas į
jas nuvykti savo ar
viešuoju transportu

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, Žiežmarių
sveikatos priežiūros
įstaigos

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti. Galima
tik konstatuoti, kad BP
numatyta gyvenamųjų
teritorijų plėtra neatitinka
šių dienų poreikių, todėl
visos priemonės
susijusios su naujomis
teritorijomis naikintinos.

2.6.3

(BP 2.7) Gyventojams Siūloma peržiūrėti
diegti sveikos
priemonės reikalingumą,
gyvensenos nuostatas, nes tai nėra BP sprendinys
ypatingą dėmesį
skiriant vaikų ir
jaunimo švietėjiškoms
kampanijoms

Žiežmarių sveikatos
priežiūros įstaigos,
Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
tik konstatuoti, kad
organizuojami įvairūs
renginiai, seminarai,
projektai.

2.6.4

(BP 2.7) Vykdyti
Siūloma peržiūrėti
ankstyvos ligų
priemonės reikalingumą,
diagnostikos
nes tai nėra BP sprendinys
programas, ypatingą
dėmesį skiriant ligoms,
kurios yra sunkiai
pagydomos arba
pasižymi dideliu
mirtingumo

Žiežmarių sveikatos
priežiūros įstaigos,
Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti, nes
sprendinys neturi
teritorinės dimensijos.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

rodikliu (pvz.
kraujotakos sistemos
ligos, piktybiniai
navikai ir pan.),
skatinti gyventojus
nuolat tikrintis sveikatą
2.6.5

(BP 2.7) Naujai
Siūloma peržiūrėti
formuojamos
priemonės reikalingumą,
gyvenvietės turi
nes tai nėra BP sprendinys,
pasižymėti aukšta
o nuoroda laikytis teisinių
gyvenimo kokybe,
aktų
taršos šaltinių, didelių
pramonės įmonių,
galinčių turėti neigiamą
poveikį visuomenei,
nebuvimu arti jų, taip
pat jos turi būti
nutolusios nuo
intensyviai naudojamų
kelių ir pan.

Žiežmarių sveikatos
priežiūros įstaigos,
Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti arba
keisti kita, keičiant ar
koreguojant BP. BP
numatyta gyvenamųjų
teritorijų plėtra neatitinka
šių dienų poreikių (yra
per didelė), tikslingiau
numatyti priemonę gerinti esamo
gyvenamojo fondo
sąlygas.

2.6.6

(BP 2.7) Siekiant
Siūloma peržiūrėti
užkirsti kelią
priemonės reikalingumą,
tolimesnių neigiamų
nes tai nėra BP sprendinys
socialinių padarinių
plitimui, būtina
numatyti lėšų,
numatančių efektyvias
priemones kovoti su
gyventojų sergamumu
sunkiai pagydomomis
priklausomybės
ligomis, taip pat
vykdyti švietėjišką
veiklą, siekiant
informuoti apie
neigiamą

Žiežmarių sveikatos
priežiūros įstaigos,
Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti. Galima
tik konstatuoti, kad
vykdoma medicininėšvietėjiška veikla,
organizuojami įvairūs
renginiai, seminarai,
projektai.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

alkoholio, narkotikų,
tabako žalą sveikatai
2.7

Socialinė rūpyba

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti priemonės:
3
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 6

2.7.1

(BP 2.8) Plėsti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
namuose teikiamų
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
socialinių paslaugų
nes tai nėra BP sprendinys administracija
spektrą ir prieinamumą

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti.

2.7.2

(BP 2.8) Vystyti vaikų Siūloma peržiūrėti
ir jaunimo, neįgaliųjų, priemonės reikalingumą,
vyresnio amžiaus
nes tai nėra BP sprendinys
asmenų dienos
užimtumo ir laikinosios
priežiūros paslaugas

Kaišiadorių rajono
kultūros centras,
Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

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

2.7.3

(BP 2.8) Teikti pagalbą Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
vaikams iš socialinės priemonės reikalingumą,
savivaldybės
rizikos šeimų, skirti
nes tai nėra BP sprendinys administracija
dėmesį jų mokymuisi,
organizuoti užimtumą
atostogų metu

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

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

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
visuomenę.

2.7.4

(BP 2.8) Įvertinti, kiek Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
mieste yra vaikų, kurių priemonės reikalingumą,
savivaldybės
vienas ar abu tėvai yra nes tai nėra BP sprendinys administracija
išvykę uždarbiauti į
užsienį, ir teikti
tokiems vaikams ar
juos prižiūrintiems
asmenims reikalingą
socialinę pagalbą

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

2.7.5

(BP 2.8) Didinti
socialinių darbuotojų
skaičių, kelti jų
kvalifikaciją

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.

2.7.6

(BP 2.8) Įsigyti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
papildomo specialaus priemonės reikalingumą,
savivaldybės
transporto neįgalių
nes tai nėra BP sprendinys administracija
žmonių poreikių
tenkinimui, optimizuoti
ir plėsti transporto
paslaugų teikimą
paslaugų namuose
gavėjams

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Visuomeninių ir socialinių objektų plėtra koncentruojasi į užstatytą miesto teritoriją.
2) Vystoma socialinė infrastruktūra (švietimo, sporto, asmens higienos ir sveikatos įstaigų ir pan.).
3) Vykdoma statinių ir įrangos modernizacija, atnaujinimo darbai.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Didelė dalis socialinės aplinkos priemonių yra nekonkrečios, orientuotos į socialinės programos įgyvendinimo aprašymą. Priemonės neturi teritorinės dimensijos. Iš nepradėtų vykdyti 36 priemonių
naikinti 22, o iš vykdomų 17 priemonių, naikinti - 12, nes tai nėra BP sprendiniai (vykdomi kaip bendros nuostatos ne tik Kaišiadorių mieste, bet ir visoje Lietuvoje). 3 priemones neturinčias
kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kitomis ir konkretinti kiekybinius rodiklius (Nr. 2.3.3, 2.4.8, 2.6.5).
2) Iš 53 priemonių skirtų socialinės aplinkos plėtrai 34 priemonės naikintinos, 14 - nepradėtų vykdyti, 5 - tebevykdomos. Jeigu minima nauja plėtra/statyba turi būti numatyta teritorinė išraiška (pvz.
konkrečios teritorijos su kiekybiniais rodikliais - nustatant tankį, aptarnavimo spindulius ir pan.). Naujai numatomiems statyti objektams (bibliotekai, muziejui) tikslinga rengti galimybių studijas,
vertinančias naujų objektų poreikį ir esamų objektų užpildymą bei pasiekiamumą.

Nr.
3

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Gamtinė aplinka, rekreacijos plėtojimas

2010

2020

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti priemonės:
13
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 16

3.1

Natūralaus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimas

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
3
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 4

3.1.1

(BP 3.) Suformuoti
želdynus Strėvos upės
slėnyje, suformuoti
minimalią rekreacinę
infrastruktūrą (takų
sistemas, suoliukus)

Parengtų rekreacinių
projektų teritorijoms,
Strėvos upės slėnyje,
skaičius

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Vykdyti 2 projektai:
„Poilsio zonos įrengimas
Žiežmarių parke“,
„Žiežmarių parko
atnaujinimas“ – atlikti
parko tvarkymo darbai ir
paslaugos.

3.1.2

(BP 3.) Siekiant
gausinti natūralius
kraštovaizdžio
elementus ir biologinę
įvairovę mieste,
želdynuose,
numatytuose Strėvos
upės slėnyje, reikia
veisti medžių ir kitų
augalų rūšis, natūraliai
augančias regione

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą
savivaldybės
arba patikslinti, nes
administracija
priemonė neturi kiekybinio
rodiklio

Europos
Sąjungos
paramos lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti arba
pakeisti kita koreguojant
ar naujai rengiant BP.
Būtina tikslinti
sprendinius, nurodant
konkrečias vietas.
Sprendinį susieti su
grafine BP dalimi.
Rekomenduojama
parengti miesto želdynų ir
želdinių tvarkymo,
želdynų kūrimo ir
želdinių veisimo
programą.

3.1.3

(BP 3.) Numatytose

Parengtų ir įgyvendintų
projektų,

Europos
Sąjungos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę siūloma
koreguoti, nurodant

Kaišiadorių rajono
savivaldybės

Nr.

3.1.4

3.2

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

maudymosi vietų
zonose įrengti tam
pritaikytą
infrastruktūrą,
užtikrinančią švarios
aplinkos palaikymą

kuriais numatoma tvarkyti administracija
maudymosi zonų
infrastruktūrą, skaičius

paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

(BP 3.) Nemažinti
priemiesčio želdinių
plotų. Šie želdiniai ir
priemiestiniai miškai
yra svarbūs Žiežmarių
miesto ekologiniam
stabilumui ir
gamtiniam karkasui

Siūloma peržiūrėti
priemonės reikalingumą,
nes BP sprendinys neturi
kiekybinio rodiklio

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Miesto želdynų, ekologinės būklės gerinimas ir rekreacinės sistemos formavimas

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
konkrečias vietas ar
teritorijas, kur turi būti
tvarkoma maudymosi
zonų infrastruktūra.
Tikslinga šios priemonės
sprendinius integruoti į
grafinę BP dalį.

2010

2020

Nepradėta vykdyti

2010

2020

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

Priemonę naikinti arba
keisti kita koreguojant ar
naujai rengiant BP, pvz.
įvedant želdynų miesto
struktūroje klasifikavimą
pagal pobūdį. Kiekybinis
rodiklis - želdynų plotas
pagal pobūdį, ha.
Sprendinys tikslintinas
grafinėje dalyje.
Žiežmariuose nėra
teršiančių įmonių, kad
galima būtų abejoti
Žiežmarių ekologiniu
stabilumu. Esant poreikiui
rekomenduojama parengti
miesto želdynų ir želdinių
tvarkymo, želdynų
kūrimo ir želdinių
veisimo programą.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

3.2.1

(BP 3.) Nemažinti jau Išlaikytas bendro
Kaišiadorių rajono
esančių bendrojo
naudojimo želdynų plotas, savivaldybės
naudojimo želdynų
ha
administracija
plotų

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Esamas bendrojo
naudojimo teritorijų
plotas yra 32,43 ha, kiek
juose yra želdynų nėra
duomenų.

3.2.2

(BP 3.) Suformuoti
Suformuotų naujų skverų
naujus miesto skverus skaičius
naujai planuojamuose
gyvenamosios ir
pramonės plėtros
plotuose. Įveisti
želdinius- medžius ir
krūmus, suformuoti
rekreacinę
infrastruktūrą, kuri
užtikrintų galimybes
miestiečiams ilsėtis
šiuose skveruose

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

3.2.3

(BP 3.) Palei Strėvos
upę įkurti aktyvaus
poilsio zoną

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.
Siūloma priemonę
tikslinti, konkretizuojant
aktyvios poilsio zonos
vietą grafinėje dalyje.

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

3.3

Prie Strėvos upės įkurta
aktyvaus poilsio zona

Numatyti želdynams taikomi tvarkymo režimai

Vykdomos priemonės: 2
Nepradėtos vykdyti priemonės:
2
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 4
3.3.1

(BP 3.) Žiežmarių
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
centrinei miesto daliai priemonės reikalingumą,
savivaldybės
turi būti taikomas
nes tai nėra BP sprendinys administracija
palaikomasis

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti, nes
sprendiniu nustatomas tik
teritorijos
reglamentas/statusa

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

tvarkymo režimas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
s, kuris nėra stebėsenos
objektas.
Priemonę naikinti, nes
sprendiniu nustatomas tik
teritorijos
reglamentas/statusas,
kuris nėra stebėsenos
objektas.

3.3.2

(BP 3.) Kapinėms, kaip Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
vienai iš miesto
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
želdynų formų,
nes tai nėra BP sprendinys administracija
taikomas palaikomasis
tvarkymo režimas

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

3.3.3

(BP 3.) Numatytos
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
aktyvaus poilsio zonos priemonės reikalingumą,
savivaldybės
tvarkymo režimas turi nes tai nėra BP sprendinys administracija
būti plėtojamasis,

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti, nes
sprendiniu nustatomas tik
teritorijos
reglamentas/statusas,
kuris nėra stebėsenos
objektas, be to nėra
suformuotos aktyvaus
poilsio zonos.

3.3.4

(BP 3.) Ketinamuose Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
įveisti naujuose
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
želdynuose taikomas nes tai nėra BP sprendinys administracija
tvarkymo režimas turi
būti pertvarkomasis

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti, nes
sprendiniu nustatomas tik
teritorijos
reglamentas/statusas,
kuris nėra stebėsenos
objektas, be to nėra
įveistų naujų želdynų.

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

3.4

Dokumentų rengimas

Vykdomos priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti priemonės:
5
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 5
3.4.1

(BP 3.) Rengti
detaliuosius želdynų
planus, siekiant
užfiksuoti tikslias
želdynams skirtų
sklypų ribas,

Parengtų želdynų detaliųjų Kaišiadorių rajono
planų skaičius
savivaldybės
administracija

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

numatyti rekreacinę
infrastruktūrą
3.4.2

(BP 3.) Rengiant
detaliuosius planus
teritorijoms prie
vandens telkinių,
detaliuosiuose
planuose pažymėti
vandens apsaugos
zonas ir juostas

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą
savivaldybės
arba patikslinti, nes
administracija
priemonė neturi kiekybinio
rodiklio

Europos
Sąjungos
paramos lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonė atkartoja teisės
aktų normas ir vykdoma
nepriklausomai nuo BP
sprendinių, todėl siūloma
ją naikinti

3.4.3

(BP 3.) Sukurti želdynų Sukurta želdynų ir želdinių Kaišiadorių rajono
ir želdinių stebėsenos stebėsenos (monitoringo) savivaldybės
(monitoringo) sistemą, sistema
administracija
pagal kurią būtų
periodiškai
inventorizuojami
želdynai ir želdiniai,
stebima jų kokybė bei
būklė

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

3.4.4

(BP 3.) Rengiant
Žiežmarių miesto
atskirų dalių
detaliuosius planus,
numatyti apželdinimą
planuojamoje
teritorijoje, ypatingą
dėmesį skiriant gatvių
želdiniams

Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
priemonės reikalingumą
savivaldybės
arba patikslinti, nes
administracija
priemonė neturi kiekybinio
rodiklio

Europos
Sąjungos
paramos lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonė atkartoja teisės
aktų normas ir vykdoma
nepriklausomai nuo BP
sprendinių, todėl siūloma
ją naikinti

3.4.5

(BP 3.) Kelti želdynus Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
prižiūrinčių darbuotojų priemonės reikalingumą,
savivaldybės
kvalifikaciją tam
nes tai nėra BP sprendinys administracija
skirtais mokymais

Europos
Sąjungos
paramos lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Rengiami žemės sklypų želdynams suformavimo darbai, vykdomi minimalūs rekreacinių teritorijų bei infrastruktūros sutvarkymo darbai.
2) Įrengiami ir atnaujinami želdiniai centrinėje miesto dalyje.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Daugelis gamtinės dalies sprendinių yra bendro pobūdžio, todėl būtina tikslinti sprendinius, nurodant konkrečias zonas, sprendinį susieti su grafine BP dalimi ir atsisakyti teisės aktus dubliuojančių
sprendinių.
2) Dalis sprendinių (poskyris 3.3) pateikti kaip savivaldybės ūkio skyriaus uždaviniai, kaip vykdyti teritorijų priežiūrą, bet ne plėtros programos uždaviniai. Esant poreikiui rekomenduojama parengti
miesto želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programą.
3) Žiežmarių m. BP būtų tikslingesnis ir informatyvesnis diferencijavus gamtinio prioriteto teritorijas pagal naudojimo intensyvumą – išskiriant intensyviai ir ekstensyviai naudojamus želdynus,
apsauginius želdynus ir pan., be to papildomai suskirsčius želdynus pagal kategorijas būtų patikslintas želdynų reikšmingumas miesto mastu, jam taikomų priemonių konkretumas ir plėtros galimybės.
4) Poskyris 3.4 apie želdynams rengiamus dokumentus yra labai formalus, atkartojant teisės aktus.

Nr.
4

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga

2010

2020

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti priemonės:
6
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 6

4.1

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sprendiniai

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti priemonės:
6
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 6

4.1.1

(BP 4.3.) Pirmiausia
Žiežmarių miesto
Kaišiadorių rajono
tvarkytinas istorinis
istoriniam centrui parengtų savivaldybės
Žiežmarių miesto
tvarkybos projektų skaičius administracija Kultūros ir
centras kaip
paveldosaugos skyrius
reikšmingiausias ir
didžiausių tvarkybos
bei priežiūros lėšų ir
pastangų reikalaujantis
nekilnojamojo kultūros
paveldo kompleksas

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.
Investicijoms
ateinančioms į Žiežmarių
miestą, prioritetą teikti
Žiežmarių istorinio centro
tvarkymui.

4.1.2

(BP 4.3.) Žiežmarių
miesto istorinio centro
riboms ir tvarkybos bei
naudojimo
reikalavimams
nustatyti tikslinga
parengti jo teritorijos
specialųjį apsaugos
planą.

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Parengtas Žiežmarių miesto
istorinio centro specialusis
apsaugos planas, išplėsta
urbanistinio paminklo riba

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija Kultūros ir
paveldosaugos skyrius,
Kultūros paveldo
departamentas (KPD)

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Siūloma peržiūrėti
priemonės reikalingumą
arba patikslinti, nes
priemonė neturi kiekybinio
rodiklio

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija Kultūros ir
paveldosaugos skyrius

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Koreguojant ar naujai
rengiant BP, siūloma
priemonę tikslinti
konkretizuojant
sprendinius.

4.1.4

(BP 4.3.) Žiežmarių
Parengtų saugomų objektų
miesto bendrajame
specialiųjų planų,
plane pateikiamos
individualių kultūros
saugomų objektų
paveldo objektų apsaugos
kultūrinės vertės
reglamentų skaičius
išsaugojimo nuostatos
turėtų būti
konkretizuojamos
teritorijos apsaugos
specialiaisiais planais ir
individualiais apsaugos
reglamentais (tipiniais
reglamentais, jei
individualūs
reglamentai
neparengti)

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija Kultūros ir
paveldosaugos skyrius,
Kultūros paveldo
departamentas (KPD)

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

4.1.5

(BP 4.3.) Parengti ir
įdiegti privačių lėšų,
panaudotų visuomenei
prieinamų registruotų
kultūros paveldo
objektų tvarkybai,
kompensavimo
mechanizmą

Parengtas ir įdiegtas
Kaišiadorių rajono
Kita
privačių lėšų, panaudotų
savivaldybės
visuomenei prieinamų
administracija Kultūros ir
registruotų kultūros paveldo paveldosaugos skyrius
objektų tvarkybai,
kompensavimo
mechanizmas

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

4.1.6

(BP 4.3.) Turi būti

Siūloma peržiūrėti

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Koreguojant ar

Nr.

4.1.3

Priemonės
pavadinimas
Siūloma išplėsti
urbanistinio paminklo
ribas
(BP 4.3.) Prioritetas
teiktinas visų kultūros
paveldo objektų
integracijai į miesto
gyvenimą.

Kaišiadorių rajono

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Savivaldybė

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

vykdoma bendrojo
priemonės reikalingumą
plano kultūros paveldo
apsaugos sprendinių
įgyvendinimo
stebėsena.

Atsakingi vykdytojai (as)
savivaldybės
administracija

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga
s biudžeto
lėšos

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
naujai rengiant BP,
siūloma priemonę
naikinti, nes BP
stebėsena, įskaitant ir
kultūros paveldo
apsaugos dalies
sprendinius, privalo būti
vykdoma nepriklausomai
nuo BP sprendinių.
Rengiama Kaišiadorių BP
sprendinių stebėsenos
ataskaita yra pirmasis
rengiamas stebėsenos
dokumentas.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Nors Žiežmariai turi urbanistinio paminklo statusą, tačiau nekilnojamojo kultūros paveldo dalies sprendiniai nevykdomi, teigiamų tendencijų nėra.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Kadangi Žiežmarių m. BP parengtas kaip žemės paskirčių brėžinys, jame nėra identifikuota miesto istorinė dalis, nėra rengiamos jos regeneravimo tvarkymo programos, nors Žiežmariai ir turi
urbanistinio paminklo statusą.
2) Tikslinant Žiežmarių miesto paminklo vertingąsias savybes yra tikslinga peržiūrėti pačios teritorijos ribas. Siektina, kad paminklo ribos sutaptų su kadastrinių suformuotų sklypų ribomis.
3) Reikalingi kompleksiškesni apsisprendimai dėl istorinės dalies regeneravimo pritraukiant į jį naujas funkcijas, principinės nuostatos dėl antro pasaulinio karo metu pažeistų istorinės dalies erdvių ir
erdvinių sistemų traktavimo ir atskirų fragmentų užstatymo galimybių, automobilių stovėjimo vietų išdėstymo galimybių ir pan.
4) Kultūros paveldo objektai nėra integruojami į miesto gyvenimą.

Nr.
5

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga
2010

Susisiekimo sistemos vystymas

2020

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 3
Nepradėtos vykdyti priemonės:
9
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 12

5.1

Miesto gatvių ir dviračių takų tinklo tobulinimas

2010

2020

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

5.1.1

(BP 5.) Įrengti naujas
D kategorijos gatves
planuojamose plėtros
teritorijose

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

5.1.2

(BP 5.) Pagerinti
Nutiestų dviračių takų ilgis, Kaišiadorių rajono
pėsčiųjų ir dviratininkų km
savivaldybės
eismo sąlygas mieste ir
administracija
saugumą, įrengiant
dviračių takus

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

5.2

Nutiestų D kategorijos
gatvių ilgis, km

Eismo sąlygų miesto centre gerinimas

Vykdomos priemonės: 2
Nepradėtos vykdyti priemonės:
4
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 6
5.2.1

(BP 5.) Išsaugoti
istoriškai susiklosčiusį
gatvių tinklą ir
pagerinti miesto

Parengtas specialusis
Kaišiadorių rajono
planas, įgyvendinto gatvių savivaldybės
kokybės gerinimo
administracija
priemonės

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto

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

gatvių kokybę

lėšos

5.2.2

(BP 5.) Sumažinti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
transporto gaišatis
priemonės reikalingumą
savivaldybės
Žiežmarių pagrindinėse arba patikslinti, nes
administracija
gatvėse ir sankryžose priemonė neturi kiekybinio
rodiklio

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Koreguojant ar naujai
rengiant BP, siūloma
priemonę tikslinti
nurodant konkrečius
sprendinius.

5.2.3

(BP 5.) Bevariklio
Nutiestų bevariklio
transporto trasos turi transporto trasų ilgis, km
sujungti gyvenamąsias
ir rekreacines vietoves
bei priemiesčius,
Žiežmarių miesto
transporto sistemą su
Kaišiadorių miestu

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

5.2.4

(BP 5.) Pagerinti
aplinkinių teritorijų
susisiekimą su miesto
centru

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

2010

2020

Vykdoma

Priemonę naikinti arba,
koreguojant ar naujai
rengiant BP, pakeisti kita
su konkrečiu kiekybiniu
rodikliu. Galima
paminėti, kad iš dalies šiai
priemonei įgyvendinti
buvo parengti 2 projektai:
„Kaišiadorių rajono
žvyrkelių asfaltavimas, I
etapas“ Nr. VP2-4.4-SM02-R-21-012.
„Kaišiadorių rajono
žvyrkelių asfaltavimas, II
etapas“ Nr. VP2-4.4-SM02-R-21-027.

5.2.5

(BP 5.) Mažinti eismo Įgyvendintų projektų ir
VĮ „Kauno regiono
įvykių skaičių
techninės priemonės eismo keliai“, Kaišiadorių kelių
techninėmis
įvykių skaičiui
tarnyba, Kaišiadorių
rajono

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Koreguojant ar naujai
rengiant BP, siūloma
priemonę tikslinti
nurodant

Siūloma peržiūrėti
priemonės reikalingumą
arba patikslinti, nes
priemonė neturi kiekybinio
rodiklio

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės

Nr.

Priemonės
pavadinimas
priemonėmis

5.2.6

5.3

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

savivaldybės
administracija
(BP 5.) Įdiegti eismo Įdiegtų eismo reguliavimo VĮ „Kauno regiono
reguliavimo ir valdymo ir valdymo priemonių
keliai“, Kaišiadorių kelių
priemones
skaičius ir sąrašas
tarnyba, Kaišiadorių
rajono savivaldybės
administracija
sumažinti skaičius

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

biudžeto lėšos
Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Parkavimo aikštelių plėtra

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
konkrečius sprendinius.

2010

2020

Nepradėta vykdyti

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

Koreguojant ar naujai
rengiant BP, siūloma
priemonę tikslinti
nurodant konkrečius
sprendinius.

Vykdomos priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti priemonės:
2
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 2
5.3.1

(BP 5.) Įrengti
automobilių stovėjimo
aikšteles miesto centre
ir naujai planuojamose
teritorijose

5.3.2

(BP 5.) Praplėsti
Rekonstruotų ir naujai
esamas ir įrengti naujas įrengtų automobilių
automobilių stovėjimo stovėjimo aikštelių prie
aikšteles prie
daugiabučių gyvenamųjų
daugiabučių
namų skaičius
gyvenamųjų namų

5.4

Viešasis transportas

Patvirtintas Žiežmarių
miesto automobilių
stovėjimo aikštelių
išdėstymo specialusis
planas, miesto centre ir
naujai planuojamose
teritorijose įrengtų
automobilių stovėjimo
aikštelių skaičius

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.

2010

2020

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

Nr.
5.4.1

5.5

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

(BP 5.) Vystyti viešąjį Siūloma peržiūrėti
transportą
priemonės reikalingumą
arba patikslinti, nes
priemonė neturi kiekybinio
rodiklio

Atsakingi vykdytojai (as)
SĮ "Kaišiadorių
paslaugos", Kaišiadorių
rajono savivaldybės
administracija

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

Kiti susisiekimo sistemos sprendiniai

Statusas

2010

2020

Vykdoma

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
Koreguojant ar naujai
rengiant BP, siūloma
priemonę tikslinti
konkretizuojant
sprendinius.

Vykdomos priemonės: 0
Nepradėtos vykdyti priemonės:
1
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 1
5.5.1

(BP 5.) Mažinti
Įgyvendintų triukšmo ir
transportinį triukšmą ir aplinkos taršos mažinimo
aplinkos taršą
priemonių skaičius ir
sąrašas

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Koreguojant ar naujai
rengiant BP, siūloma
priemonę tikslinti
konkretizuojant
sprendinius.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Žiežmarių miestas yra išsidėstęs šalia tarptautinės automobilių magistralės Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Minskas–Maskva (Kijevas), kas užtikrina puikų susisiekimą su šalies sostine Vilniumi bei
apskrities centru Kaunu. Visa tai sudaro geras galimybės vystytis transporto ir keleivių aptarnavimo paslaugoms.
2) Su miesto centrinės dalies gatvių (o taip pat pėsčiųjų ir dviračių takų) tinklo tankinimu susiję sprendiniai buvo ir toliau išlieka aktualūs.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Dalis susisiekimo dalies sprendinių yra deklaratyvūs, bendro pobūdžio, sprendiniams trūksta teritorinės dimensijos. Reiktų tikslinti BP sprendinius, tekstą sieti su teritorine išraiška.
2) Rekomenduojama atlikti susisiekimo sistemos galimybių studija Žiežmarių miestui, kuri turėtų atsakyti į klausimus dėl BP susisiekimo dalies sprendinių aktualumo ir/ar įgyvendinimo etapiškumo.
Studijoje ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas didelių investicijų reikalaujantiems BP sprendiniams (tokiems, kaip naujų gatvių tiesimas arba skirtingų lygių sankryžų įrengimas) miesto pakraščiuose,
nes būtent ten tendencijos pasikeitė labiausiai (dėl galimai pasikeitusių miesto plėtros mastų, užmiesčio kelių apkrautumo ir t.t.).
3) Nepakankamai realizuotas dviračių takų tinklas, neužtikrintas jo rišlumas ir saugumas.

Nr.
6

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Inžinerinė infrastruktūra

2010

2020

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 8
Nepradėtos vykdyti priemonės:
26
Neįgyvendintos priemonės: 1
Iš viso: 35

6.1

Vandentieka ir vandenvala

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 2
Nepradėtos vykdyti priemonės:
6
Neįgyvendintos priemonės: 1
Iš viso: 9

6.1.1

(BP 6.2.) Vandentiekio
ir nuotekų tinklų plėtra
vandens gerinimo
įrenginių bei nuotekų
valyklos modernizacija
Žiežmariuose

Modernizuota nuotekų
valykla, nutiestų
vandentiekio ir nuotekų
tinklų ilgis, km

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
“Kaišiadorių vandenys”

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Įgyvendinti 2 projektas:
Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros
renovavimas ir plėtra
Kaišiadorių rajone,
(Kaišiadoryse, Gudienoje,
Stasiūnuose,
Vladikiškėse, Aviliuose,
Žiežmariuose,
Melioratoriuose,
Žasliuose)“ Nr. VP3-3.1AM-01-02-099;
Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra
Kaišiadorių rajone Nr.
VP3-3.1-AM-01-02-031.
Šių projektų metu
Kaišiadorių rajone
nutiesta 12,424 km

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
vandentiekio tinklų,
14.240 km nuotekų tinklų.

6.1.2

(BP 6.2.) Vandentiekio Modernizuotas nuotekų
ir nuotekų tinklų plėtra valyklos dumblo sausinimo
Pastrėvio, Pievų,
ūkis, šalia Pastrevio, Pievų,
Paupio, Kranto,
Paupio, Kranto ir Vytauto
Vytauto gatvių
g. nutiesti vandentiekio ir
kvartaluose, prijungiant nuotekų tinklai
prie esamų
komunikacijų. Nuotekų
valyklos dumblo
sausinimo ūkio
modernizavimas

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
“Kaišiadorių vandenys”

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Įgyvendinti 2 projektai:
Vandentiekio ir buitinės
nuotekynės tinklų plėtra
Žiežmariuose,
Kaišiadorių rajone VT3,656 km. NT-3,609 km.
Žiežmarių nuotekų
valyklos dumblo
sausinimo įrenginių
projektavimas ir statyba
Melioratoriuose,
Žasliuose)“ Nr. VP3-3.1AM-01-02-099.

6.1.3

(BP 6.2.) Renovuoti tas Parengtų ir įgyvendintų
vandentvarkos ūkio
vandentvarkos sistemų
sistemas ar atskirus jų renovacijos projektų
elementus, kurių yra
skaičius
ženkliai padidėjęs
nusidėvėjimas, tinklų
būklė yra prasta ar
patenkinama, dažnos
avarijos, užsikimšimai,
smarkiai suprastėjusi
tiekiamo vandens
kokybė galutiniame
taške. Tikslios
teritorijos nustatomos
projektavimo metu

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
“Kaišiadorių vandenys”

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Vandentvarkos ūkio
plėtros specialusis planas
neparengtas. Galima
paminėti, kad 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.

(BP 6.2.) Parengti visą Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
reikalingą
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
dokumentaciją
nes tai nėra BP sprendinys administracija
vandenviečių SAZ
nustatymui ir
įteisinimui, t.y.
įregistravimui VĮ
„Registrų centras“.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonė vykdoma
nepriklausomai nuo BP
sprendinių, todėl siūloma
ją naikinti.

6.1.6

(BP 6.2.) Užtikrinti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
vandenviečių SAZ
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
keliamų reikalavimų ir nes tai nėra BP sprendinys administracija
apribojimų laikymąsi.

Europos
Sąjungos
paramos lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonė vykdoma
nepriklausomai nuo BP
sprendinių, todėl siūloma
ją naikinti.

6.1.7

(BP 6.2.) Numatomas Likviduoti Žiežmarių
bešeimininkių gręžinių mieste esantys
likvidavimas iki 2010 bešeimininkiai gręžiniai
m. pabaigos

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Neįgyvendinta

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracijos
Architektūros ir
urbanistikos skyriaus
veiklos nuostatai numato,
kad aplinkos apsaugos
srityje skyrius derina
paraiškas požeminio
vandens gręžinių

6.1.4

(BP 6.2.) Parengti
Parengtas vandentvarkos
vandentvarkos ūkio
ūkio plėtros specialusis
plėtros specialųjį planą planas

6.1.5

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
“Kaišiadorių vandenys”

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
“Kaišiadorių vandenys”

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
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.

6.1.8

(BP 6.2.) Žiežmarių
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
mieste priešgaisrinio priemonės reikalingumą,
savivaldybės
vandentiekio sistema nes tai nėra BP sprendinys administracija
turi atitikti jai keliamus
reikalavimus

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonė turi būti
vykdoma nepriklausomai
nuo BP sprendinių, todėl
siūloma ją naikinti

6.1.9

(BP 6.2.) Žiežmarių
miesto lietaus nuotekų
sistemą renovuoti ir
plėsti

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

6.2

Naujų lietaus nuotekų
tinklų ilgis, įgyvendintų
lietaus nuotekų sistemos
renovacijos projektų
skaičius

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
“Kaišiadorių vandenys”

Atliekų tvarkymas

Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
3
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 4
6.2.1

(BP 6.3.) Komunalinių
atliekų surinkimo
aikštelių kiekis turi
tenkinti poreikius

Siūloma peržiūrėti
priemonės reikalingumą
arba patikslinti, nes
priemonė neturi kiekybinio
rodiklio

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, SĮ
"Kaišiadorių paslaugos"

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Koreguojant ar naujai
rengiant BP, siūloma
priemonę tikslinti siūlant
parengti specialųjį planą
arba bendrajame plane
nurodant konkrečias
vietas, kuriose turi būti
įrengiamos

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
atliekų surinkimo
aikštelės.
Vadovaujantis viešųjų
komunalinių atliekų
tvarkymo įrenginių
išdėstymo schema
įrengtos 42 aikštelės
konteineriams pastatyti
seniūnijose. Jose 2011
metais pastatyta 102 vnt.
naujų antrinių žaliavų
surinkimo konteinerių.

6.2.2

6.2.3

(BP 6.3.) Antrinių
atliekų surinkimo
aikštelės turi būti
įrengtos pagal
Valstybinio atliekų
tvarkymo plano
nuostatas
(BP 6.3.) Kaišiadorių
rajono savivaldybės
atliekų tvarkymo plane
numatyta, kad 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

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

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonė turi būti
vykdoma nepriklausomai
nuo BP sprendinių, todėl
siūloma ją naikinti

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

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Koreguojant ar naujai
rengiant BP, siūloma
priemonę naikinti. Kainos
bei įmokos dydžius
nustato Kaišiadorių
rajono savivaldybės
taryba. Pagal pasirašytą
sutartį tarp Savivaldybės
administracijos
direktorius ir SĮ
„Kaišiadorių paslaugos“,
komunalinių atliekų
išvežimo paslaugas
atlieka SĮ „Kaišiadorių
paslaugos“

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

reikalavimus
6.2.4

6.3

(BP 6.3.) Parengti
komunalinių atliekų
surinkimo požeminių
konteinerių išdėstymo
Žiežmarių mieste
specialųjį planą

Parengtas komunalinių
Kaišiadorių rajono
Savivaldybės
atliekų surinkimo
savivaldybės
biudžeto lėšos
požeminių konteinerių
administracija, SĮ
išdėstymo Žiežmarių mieste "Kaišiadorių paslaugos"
specialusis planas

Šilumos ūkis

2010

2020

Nepradėta vykdyti

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

Nepradėta vykdyti

Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
7
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 8
6.3.1

(BP 6.4.) Modernizuoti Įgyvendintų šilumos ūkio
ir plėtoti šilumos ūkį modernizacijos projektų
skaičius

Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija, UAB
„Kaišiadorių šiluma“

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

6.3.2

(BP 6.4.) Parengti
Parengtas šilumos ūkio
specialųjį šilumos ūkio Žiežmarių miesto teritorijai
planą Žiežmarių miesto specialusis planas
teritorijai

UAB „Kaišiadorių
šiluma“, Kaišiadorių
rajono savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

6.3.3

(BP 6.4.) Renovuojant
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemoms
šilumą gaminančias
katilines, įvertinti
elektros ir šilumos
gamybos bendrame
cikle (kogeneratorių
įrengimo) galimybę.
Šilumos

Renovuotų centralizuoto
šilumos tiekimo sistemoms
šilumą gaminančių katilinių
skaičius

UAB „Kaišiadorių
šiluma“, Kaišiadorių
rajono savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

Nr.

6.3.4

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

gamybai naudoti
įvairių rūšių energijos
išteklius:
atsinaujinančius ir
vietinius išteklius,
komunalines atliekas,
atliekinę šilumą,
biokurą
(BP 6.4.) Palaipsniui Renovuotų šilumos trasų
renovuoti senas
ilgis, m
šilumos trasas, siekiant
didinti šilumos tiekimo
patikimumą ir mažinti
šilumos nuostolius
trasose

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

UAB „Kaišiadorių
šiluma“, 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

Vykdoma

Įgyvendinti 3 renovacijos
projektai:
„Žiežmarių bibliotekos
pastato renovacija“ Nr.
3KA-KK-09-1-003322PER001.
„Kaišiadorių rajono
Žiežmarių lopšeliodarželio „Varpelis“
patalpų ir įrangos
atnaujinimas“
Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R21-013.
„Žiežmarių lopšelio –
darželio „Varpelis“
pastato renovavimas“ Nr.
VP3-3.4-ŪM-04-R-21003.

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

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Koreguojant ar naujai
rengiant BP, siūloma
priemonę naikinti

6.3.5

(BP 6.4.) Atlikti iki
Atliktų auditų skaičius,
1990 metų statytų ir
parengtų ir įgyvendintų
nerenovuotų
renovacijos projektų
biudžetinių įstaigų
skaičius
pastatų auditus ir pagal
auditų rekomendacijas
renovuoti pastatus,
kiek įmanoma,
pasinaudojant finansine
parama

6.3.6

(BP 6.4.) Rengti
informacines
kampanijas apie
taupaus energijos
išteklių vartojimo
naudą ir taupymo
priemones

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

6.3.7

(BP 6.4.) Planuojant
Rezervuojamų
Kaišiadorių rajono
naujas tankiai
komunikaciniams
savivaldybės
užstatytas vietoves,
koridoriams skirtų teritorijų administracija
jose turi būti
plotas, ha
rezervuojamos
komunikaciniams
koridoriams skirtos
teritorijos, atsižvelgiant
į galimybę šiose
vietovėse plėtoti
centralizuotą šilumos
tiekimo sistemą.
Skatinti šių sistemų
įrengimą ar plėtrą
teritorijose, kuriose
tiekti šilumą
centralizuotai naudinga
ekonominiu ir
ekologiniu požiūriu

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Urbanizacija vyksta
nežymiai, todėl naujų
tankiai užstatytų vietovių
nėra ir šis sprendinys
nevykdomas.

6.3.8

(BP 6.4.) Išlaikyti
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
esamų ir planuojamų priemonės reikalingumą,
savivaldybės
šilumos tiekimo tinklų nes tai nėra BP sprendinys administracija
apsaugos zonas. Šalia
kelių/gatvių rezervuoti
teritorijas naujiems
komunikaciniams
koridoriams ir jų
apsaugos zonoms, jei
būtų tankinami ar
plečiami šilumos
tiekimo tinklai

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonė atkartoja kitus
teisės aktus ir turi būti
vykdoma nepriklausomai
nuo BP sprendinių, todėl
siūloma ją naikinti

Nr.

Priemonės
pavadinimas

6.4

Gamtinių dujų tiekimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga
2010

2020

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
3
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 4

6.4.1

(BP 6.5.) Išlaikyti
Nutiestų naujų dujotiekio
miesto skirstomojo
linijų ilgis, m
dujotiekio tinklų
schemą kokia yra šiuo
metu. Naujų
skirstomųjų dujotiekių
statybą numatyti
įvertinus ekonominį
pagrįstumą, potencialių
vartotojų skaičių ir jų
poreikius,
ekonominius,
finansinius rodiklius

AB „Energijos skirstymo
operatorius“, Kaišiadorių
rajono savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Tinklas išlaikytas, naujų
tinklų plėtra vykdoma
rengiant detaliuosius
planus bei techninius
projektus. Apie nutiestų
tinklų ilgų duomenų nėra.

6.4.2

(BP 6.5.) Nustatyti
Siūloma peržiūrėti
sanitarinės apsaugos
priemonės reikalingumą
zonas dujų skirstymo arba patikslinti
stotims pagal LR teisės
aktų reikalavimus.
Sanitarinių apsaugos
zonų dydį nustatyti
pagal teršiančiųjų
medžiagų ir triukšmo
sklaidos skaičiavimus,
taip pat atsižvelgiant į
šių objektų fizinį
poveikį

AB „Energijos skirstymo Europos
operatorius“, Kaišiadorių Sąjungos
rajono savivaldybės
paramos lėšos
administracija

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonę naikinti.
Priemonė atkartoja LR
teisės aktuose bei
gamtinių dujų tinklų ir
įrenginių eksploatavimo
bei dujų tiekimo
patikimumo užtikrinimo
taisyklėse numatytus
sprendinius ir turi būti
vykdoma nepriklausomai
nuo BP sprendinių.

6.4.3

(BP 6.5) Užtikrinti
specialiosios ir

AB „Energijos skirstymo Europos
Sąjungos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonė turi būti
vykdoma

Siūloma peržiūrėti
priemonės

Nr.

6.4.4

6.5

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

ūkinės veiklos ribojimo reikalingumą arba
sąlygų laikymąsi
patikslinti

operatorius“, Kaišiadorių paramos ir
rajono savivaldybės
valstybės
administracija
biudžeto lėšos

(BP 6.5.) Laikytis visų Siūloma peržiūrėti
gamtinių dujų tiekimo priemonės reikalingumą
tinklų įrengimo ir
arba patikslinti
eksploatavimo
reikalavimų,
galiojančių teisės aktų
numatyta tvarka

AB „Energijos skirstymo Europos
operatorius“, Kaišiadorių Sąjungos
rajono savivaldybės
paramos lėšos
administracija

Elektros energijos tiekimas

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas
nepriklausomai nuo BP
sprendinių, todėl siūloma
ją naikinti.

2010

2020

Nepradėta vykdyti

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0

Priemonė turi būti
vykdoma nepriklausomai
nuo BP sprendinių, todėl
siūloma ją naikinti

Vykdomos priemonės: 2
Nepradėtos vykdyti priemonės:
3
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 5
6.5.1

(BP 6.6.) Panaudoti
Siūloma peržiūrėti
esamus miesto elektros priemonės reikalingumą,
energijos
nes tai nėra BP sprendinys
skirstomuosius tinklus
tolimesnei Žiežmarių
miesto plėtrai. Išlaikyti
esamų ir planuojamų
elektros tinklų ir
įrenginių apsaugos
zonas

AB „Energijos skirstymo Europos
operatorius“, Kaišiadorių Sąjungos
rajono savivaldybės
paramos lėšos
administracija

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonė atkartoja kitus
teisės aktus ir turi būti
vykdoma nepriklausomai
nuo BP sprendinių, todėl
siūloma ją naikinti.

6.5.2

Rekonstruojant
skirstomojo tinklo
elektros oro linijas,
ypač urbanizuotose
teritorijose, įvertinti
galimybę tinklus
pakloti po žeme.
Naujai

Siūloma peržiūrėti
priemonės reikalingumą
arba patikslinti, nes
priemonė neturi kiekybinio
rodiklio

AB „Energijos skirstymo Europos
operatorius“, Kaišiadorių Sąjungos
rajono savivaldybės
paramos lėšos
administracija

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Priemonė atkartoja kitus
teisės aktus ir turi būti
vykdoma nepriklausomai
nuo BP sprendinių, todėl
siūloma ją naikinti

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

AB „Energijos skirstymo
operatorius“, Kaišiadorių
rajono savivaldybės
administracija

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

užstatomose
teritorijose skirstomojo
tinklo elektros linijas,
kai techniškai pagrįsta,
kloti po žeme

6.5.3

(BP 6.6.) Kur reikia,
plėsti ir/ar rekonstruoti
miesto 10 ir 0,4 kV
įtampos požeminį
kabelinį tinklą. Tinklo
plėtra nukreipta į
naujai urbanizuojamas
teritorijas

Naujai nutiestų ir
rekonstruotų požeminių 10
ir 0,4 kV įtampos elektros
tinklų ilgis, m

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Tinklų plėtra, pagal
poreikį, yra vykdoma
rengiant detaliuosius
planus bei techninius
projektus. Apie nutiestų
tinklų ilgį nėra duomenų.

6.5.4

(BP 6.6.) Esant
poreikiui rekonstruoti
ir/ar įrengti naujas
10/0,4 kV
transformatorines
pastotes

Įrengtų naujų 10/0,4 kV
AB „Energijos skirstymo Europos
transformatorinių pastočių operatorius“, Kaišiadorių Sąjungos
skaičius
rajono savivaldybės
paramos lėšos
administracija

2010

2020

Vykdoma

Rengiant detaliuosius
planus, techninius
projektus, pagal poreikį
planuojamos/projektuoja
mos naujos modulinės
transformatorinės su
pakankamos galios
transformatoriais.
Apie tikslų naujų
transformatorinių pastočių
skaičių nėra duomenų.

6.5.5

(BP 6.6.) Rekonstruoti
esamas gatvių
apšvietimo sistemas
mieste. Gatvių
apšvietimui numatyti
elektros energiją
tausojančių priemonių
įdiegimą. Kur nėra
gatvių apšvietimo – jį
numatyti

Įgyvendintų gatvės
apšvietimo sistemų
renovacijos projektų
skaičius, naujai apšviestų
gatvių atkarpų ilgis m,
įdiegtų elektra tausojančių
priemonių kiekis ir sąrašas

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti

AB „Energijos skirstymo
operatorius“, Kaišiadorių
rajono savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

Nr.

Priemonės
pavadinimas

Laukiamų rezultatų
aprašymas

Atsakingi vykdytojai (as)

Finansavimo Įgyvendini Įgyvendini
šaltinis
mo pradžia mo pabaiga

Statusas

Įgyvendini
mo data

Rezultato aprašymas

įrengti
6.6

Telekomunikacijos ir ryšiai

2010

2020

Įgyvendintos priemonės: 0
Vykdomos priemonės: 1
Nepradėtos vykdyti priemonės:
4
Neįgyvendintos priemonės: 0
Iš viso: 5

6.6.1

(BP 6.7.) Išlaikyti
Demontuotų ir naujai
esamą fiksuotojo ryšio nutiestų fiksuoti ryšio
infrastruktūrą ir ją
tinklų ilgis, m
plėsti į naujas tankiai
užstatomas teritorijas

AB "TEO LT",
Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Vykdoma

Nėra tikslių duomenų, bet
fiksuoto ryšio
infrastruktūra plečiama
rengiant detaliuosius
planus, techninius
projektus.

6.6.2

(BP 6.7) Derinant
Siūloma peržiūrėti
Kaišiadorių rajono
teritorijų planus,
priemonės reikalingumą,
savivaldybės
naujiems
nes tai nėra BP sprendinys administracija
komunikaciniams
koridoriams numatyti
teritorijas šalia
kelių/gatvių. Apsaugos
zonos dydis turi būti
numatytas,
vadovaujantis 2005
birželio 10 d. Lietuvos
Respublikos Ryšių
reguliavimo tarnybos
direktoriaus įsakymu
Nr. 1V-562 „Dėl
Elektroninių ryšių
infrastruktūros
įrengimo ir naudojimo
taisyklių

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

patvirtinimo“
AB "TEO LT",
Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

(BP 6.7.) Rezervuoti Rezervuotas sklypas
iki 20 m2 žemės sklypą
planuojamos teritorijos
centrinėje dalyje, skirtą
telekomunikacinių
įrenginių pastatymui,
kai planuojamas
potencialių vartotojų
skaičius iki 1000. Jei
potencialių vartotojų
skaičius virš 1000,
reiktų rezervuoti iki 70
m2 žemės sklypą.

AB "TEO LT",
Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Nepradėta vykdyti.

(BP 6.7.) Plėsti viešųjų Naujai įdiegtų viešojo
interneto prieigos taškų interneto prieigos taškų
tinklą
skaičius

AB "TEO LT",
Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto lėšos

2010

2020

Nepradėta vykdyti

Kadangi apie viešojo
interneto prieigos taškų
skaičių duomenų nėra,
priemonės statusas
nustatomas "Nepradėta
vykdyti".

6.6.3

(BP 6.7.) Sudaryti
sąlygas plačiajuosčio
duomenų perdavimo
tinklo įrangai (RAIN
projektas)

6.6.4

6.6.5

Užtikrintos sąlygos
plačiajuosčio duomenų
perdavimo tinklo įrangai
įrengti: skirta uždara
mažiausiai 6 m2 ploto
patalpa arba rezervuota 20
m2 ploto valstybinė žemė
kuo arčiau miesto centro

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Inžinerinių tinklų sprendiniai įgyvendinami pagal finansines galimybes bei įmonių prioritetus. Tai viena iš BP dalių, kuri labiausiai konkretizuota iš visų BP dalių.
2) Prioritetas teikiamas esamų inžinerinių tinklų bei įrangos modernizavimo darbams (vandentiekio ir nuotekų tinklų) bei jų plėtrai urbanizuotose teritorijose (gyvenamosios statybos kvartaluose).
Maksimalus esamos inžinerinės infrastruktūros potencialo išnaudojimas mažina infrastruktūros plėtros ir eksploatavimo kaštus.
3) Vykdomi biudžetinių įstaigų modernizacijos darbai.
4) Elektros tinklų realizacija vykdoma pagal naujų vartotojų pajungimo poreikį.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:
1) Tai viena iš BP dalių, kuri yra pakankamai konkreti, tikslinga, tačiau, kaip ir kitose BP dalyse, ne mažai inžinerinių tinklų dalies sprendinių yra bendro pobūdžio.
2) Inžinerinių tinklų statyba nevykdoma iš anksto, prioritetinėse vystytinose teritorijose, inžineriškai jas paruošiant ir taip padidinant investicinį patrauklumą.
3) Nepakankamai plėtojami lietaus surinkimo tinklai.

II

Išvados: 2010 - 2015 Žiežmarių miesto bendrasis planas bendrojo plano įgyvendinimas

Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius

Bendras trūkumas Žiežmarių 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.
Žiežmarių m. teritorijos BP nėra konkretus, menkai respektuotas miesto statusas (t.y. antras pagal dydį Kaišiadorių rajono miestas), individualios raidos sąlygos Kaišiadorių rajono mastu.
Vertinant Žiežmarių miesto teritorijos bendrąjį planą:
1)
Išorinės aplinkos dalies sprendinių trūkumas rodo ribotą miesto be išorės suvokimą ir menkina integracijos galimybes rajono mastu (be Lietuvos narystės ES ir ES paramos yra pagrindinis
fizinis veiksnys: Žiežmarių miesto atveju labai aktualus miesto išorinės aplinkos faktorius yra magistralinis kelias A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, Trans European Network (TEN) koridorius, IX
koridorius, IX B koridoriaus šakos).
2)
Urbanistinės dalies sprendiniai neatitinka 2015 m. urbanistinės plėtros tendencijų. Tekstiniuose sprendiniuose pateikiant tik miestų teritorijos funkcinių paskirčių balansą, akivaizdžiai trūksta
konkrečių su urbanistinės miestų struktūros vystymu susietų sprendinių, kuriuose turėtų būti siekiama daugiafunkcio teritorijų naudojimo reglamentavimo. Miesto urbanistinės struktūros tūrinioerdvinio vystymo gairių ir principų trūkumas akivaizdus miesto erdvinėje struktūroje (nėra išskirta centrinė dalis, neakcentuotas istorinis branduolys ir pan.).
3)
Socialinės aplinkos dalies sprendiniai nėra susieti su teritorine dimensija ir yra deklaratyvaus pobūdžio, perteikiantys daugiau rajono, o ne Žiežmarių miesto padėtį socialinės aplinkos
požiūriu.
4)
Gamtinės aplinkos, rekreacijos plėtojimo dalies sprendiniuose trūksta teritorijų diferencijavimo pagal naudojimo intensyvumą. Želdynų kategorijų skirstymo trūkumas neleidžia konkretizuoti
plėtros priemonių ir galimybių bei suteikti atskiriems želdynams tam tikrą reikšmingumą miesto mastu.
5)
Nekilnojamojo kultūros paveldo dalies sprendiniuose išskirti pavieniai objektai, tačiau nėra aišku, kokie žingsniai numatomi svarbių urbanistinės struktūros elementų respektavimo link
(istorinės dalies gatvių tinklas, aikščių ir posesijų struktūra, statinių kompleksai ir ansambliai, erdvinė struktūra ir istorinis medžiagiškumas, reljefo formos, kultūrinis sluoksnis ir viešosios erdvės).
Trūksta kompleksiškesnių siūlymų, orientuotų į istorinės dalies regeneravimą, atgaivinimą, pritraukiant į ją naujas funkcijas ir pan. Visai pamirštas faktas, kad Žiežmariai turi urbanistinio paveldo
statusą. Pavieniai kultūros paveldo objektai nėra integruojami į miesto gyvenimą.
6)
Susisiekimo sistemos dalies sprendiniai buvo suformuluoti ekonominio pakilimo laikotarpiu (iki 2008 m.), todėl tikslinga juos įvertinti iš naujo. Žiežmarių miestui trūksta sprendinių
susijusių su miesto centrinės dalies gatvių (o taip pat pėsčiųjų ir dviračių takų) tinklo plėtra.
7)
Tai viena iš BP dalių, kuri yra pakankamai konkreti, tikslinga, tačiau, kaip ir kitose BP dalyse, ne mažai inžinerinių tinklų dalies sprendinių yra bendro pobūdžio, trūksta nuoseklumo.
8)
Planavimas teritorijose patenkančiose į sanitarines apsaugos zonas ir teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams nėra aptartas, tai reiškia arba tokių teritorijų nėra, arba jos neįtrauktos į
bendrojo plano sprendinius.
IŠVADA
Atsižvelgiant į Kaišiadorių rajono teritorijos ir jos dalių (Kaišiadorių ir Žiežmarių miestų) raidos tendencijas, nagrinėto Žiežmarių miesto teritorijos 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 Žiežmarių miesto 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 sprendinius dėl neatitinkančių 2015 m. tendencijų siūloma koreguojant ar keičiant Kaišiadorių m. teritorijos BP peržiūrėti iš esmės. Siūloma mažinti gyvenamosios paskirties
(tiek mažaaukštės, tiek daugiaaukštės statybos) teritorijų plėtrą.
2) Socialinės aplinkos dalies sprendiniuose iš nepradėtų vykdyti 36 priemonių - 22 naikinti, o iš vykdomų 17 priemonių - 9 naikinti, nes tai nėra BP sprendiniai (vykdomi kaip bendra nuostata). 3 (Nr.
2.3.3, 2.4.8, 2.6.5) priemones neturinčias kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kitomis ir konkretinti kiekybinius rodiklius keičiant ar koreguojant BP.
3) Gamtinės aplinkos, rekreacijos plėtojimo dalies sprendiniuose iš nepradėtų vykdyti 13 priemonių - 7 naikinti. 3 priemones (Nr. 3.1.2, 3.1.4, 3.2.3) neturinčias kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti
kitomis ir konkretinti kiekybinius rodiklius keičiant ar koreguojant BP.
4) Tarp 6 Nekilnojamojo kultūros paveldo dalies priemonių 1 priemonę siūloma naikinti ir 1 - neturinčią kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kita bei konkretinti kiekybinius rodiklius keičiant ar
koreguojant BP.
5) Susisiekimo sistemos dalies sprendiniuose 6 (Nr. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.4.1, 5.5.1) priemones neturinčias kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kitomis ir konkretinti kiekybinius rodiklius
keičiant ar koreguojant BP.
6) Inžinerinių tinklų dalies sprendiniuose iš nepradėtų vykdyti 26 priemonių - 13 naikinti. 1 priemonę (Nr. 6.2.1) neturinčią kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kita 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 Žiežmarių miesto 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. Žiežmarių miesto bendrasis planas neatliko tikėtino teigiamo vaidmens valdant investicijas nagrinėtu laikotarpiu, o atsižvelgiant į miesto demografinės raidos prognozes ir pasikeitusį urbanistinės
plėtros teisinį reguliavimą nebeatitinka dabarties poreikių ir yra keistinas. Jį keičiant rekomenduojama::
2.1. siekti daugiafunkcio teritorijų naudojimo reglamentavimo;
2.2. nustatyti miestų urbanistinės struktūros tūrinio-erdvinio vystymo gaires ir principus;
2.3. nustatyti privalomuosius ir papildomus ribinius plėtros parametrus, apibrėžiančius užstatymo aukščio, tankumo ir intensyvumo, taip pat kitus teritorijų naudojimo planinius ir erdvinius
reglamentus;
2.4. peržiūrėti atskirus dabar galiojančių bendrųjų planų probleminius teritorijų funkcinio zonavimo bei kitus teritorinės struktūros formavimo sprendinius;
2.5. peržiūrėti dabar galiojančių bendrųjų planų atskirų temų sprendinių aktualumą ir tikslingumą (susisiekimo sistemos objektai ir parametrai, teritorinės struktūros formavimo, žemės naudojimo ir
kt.);
2.6. keičiamus bendruosius planus papildyti atskira dalimi – gyvenamosios teritorijos, kuri nustatytų šiose gyvenvietėse savivaldybės vykdomą būsto plėtros politiką, kompleksinio esamų gyvenamųjų
kvartalų kompleksinio (pastatų ir jų aplinkos) atnaujinimo ir/ar restruktūrizavimo principus;
2.7. atsižvelgti į patvirtintus vietovės, regiono, savivaldybės ar valstybės lygmens bendrųjų bei specialiųjų planų sprendinius, pagal poreikį ir galimybes, integruoti aktualius jų sprendinius į keičiamus
miestų bendruosius planus;
2.8. keičiamuose bendruosiuose planuose nustatyti prioritetinio vystymo teritorijas, kurių vystymui būtų tikslingai skiriamos valstybės ir savivaldybės lėšos sekančiu ES struktūrinės paramos periodu
(2014-2020 m.).

V.

Priedai:

