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I. Įvadas 

1.1. Bendroji informacija 

Paslaugos rengimo objektas 

Paslaugos objektas (dalykas) – vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų – Rumšiškių mstl., 

Žaslių mstl., Kruonio mstl. bendrųjų planų bei Pravieniškių I ir II kaimų teritorijų specialiojo plano 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų (4 vnt.), atitinkančių teisės aktų reikalavimus, už 2014-

2016 m. ir, atsižvelgiant į ataskaitų išvadas, prognozes ir siūlymus, nagrinėtų kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentų (Rumšiškių mstl., Žaslių mstl., Kruonio mstl. bendrųjų planų bei Pravieniškių I 

ir II kaimų teritorijų specialiojo plano) keitimo ar koregavimo darbų programų (4 vnt.) parengimas 

(toliau – Paslauga). 

Šioje ataskaitoje pateikiamas Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano (toliau – Bendrasis pla-

nas) ir jo sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plano (toliau – Priemonių planas) vykdy-

mo 2014-2016 m. vertinimas. Pagrindiniai duomenys apie vertinamą kompleksinio teritorijų plana-

vimo dokumentą pateikiami 1.1.1 lentelėje. 

1.1.1 lentelė. Pagrindiniai duomenys apie vertinamą teritorijų planavimo dokumentą 

TPD pavadinimas Kruonio miestelio teritorijos bendrasis planas 

TPD registracijos Nr. T00071546
1
 

Planavimo rūšis Kompleksinis 

Planavimo porūšis Savivaldybės dalies bendrasis planas 

TP lygmuo pagal teritorijos dydį Vietovės 

TP lygmuo pagal tvirtinančią instituciją Savivaldybės (Savivaldybė) 

Planavimo organizatorius Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 

Plano rengėjas SĮ „Kauno planas“ 

Teisės aktas, kuriuo patvirtintas TPD Kaišiadorių r. sav. tarybos 2014 m. balandžio 24 d. 
sprendimas Nr. V1-120 „Dėl Kruonio miestelio teri-
torijos bendrojo plano patvirtinimo“ 

Teisės aktas, kuriuo patvirtintas TPD Priemonių pla-
nas (programa) 

Kaišiadorių r. sav. tarybos 2016 m. kovo 31 d. spren-
dimas Nr. V17-95 „Dėl Rumšiškių mstl., Žaslių mstl., 
Kruonio mstl. teritorijų bendrųjų planų bei Pravie-
niškių I ir II kaimų teritorijų specialiojo plano spren-
dinių įgyvendinimo programų patvirtinimo“ 

 

Paslaugos rengimo pagrindas 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo, patvirtinto 2013 m. birželio 

27 d. Nr. XII-407 (toliau – Teritorijų planavimo įstatymas), 29 straipsnyje, Kompleksinio teritorijų pla-

navimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lie-

tuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 (toliau – Stebėsenos apra-

šas), numatytas patvirtintų bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos priežiūros ir kontro-

lės vykdymas. Nuolat turi būti kaupiama ir analizuojama informacija apie kompleksinių teritorijų pla-

navimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą, stebimos ir analizuojamos teritorijos raidos tendencijos 

ir jų įtaka kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimui, periodiškai ren-

giamos sprendinių įgyvendinimo ataskaitos. 

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita rengiama siekiant objektyviai įvertinti 

šio teritorijų planavimo dokumento privalumus ar trūkumus ir, vadovaujantis Stebėsenos aprašo 4 

skyriaus 7 skirsnio nuostatomis, ateityje jį optimizuoti, keisti ar koreguoti. 

                                                           
1
 https://map.tpdr.lt/tpdr-gis/index.jsp?action=tpdrPortal&reg_tpd_id=71991 
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Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, sprendimas keisti ar koreguoti kompleksi-

nio teritorijų planavimo dokumentą priimamas pagal šio dokumentų sprendinių įgyvendinimo ata-

skaitose pateiktas išvadas. 

Paslaugos rengimo tikslai ir uždaviniai 

Paslaugos (jos dalies – Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano stebėsenos ataskaitos parengimo) 

rengimo tikslai: 

1. Atlikti Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ata-

skaitą už 2014-2016 m. 

2. Atsižvelgiant į Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėse-

nos ataskaitos už 2014-2016 m. išvadas, prognozes ir siūlymus, parengti Kruonio miestelio te-

ritorijos bendrojo plano keitimo ar koregavimo darbų programą. 

Paslaugos (jos dalies – Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano stebėsenos ataskaitos parengimo) 

rengimo uždaviniai: 

1. Atlikti Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo analizę. 

2. Papildyti trūkstamą, stebėsenai vykdyti būtiną, medžiagą (rodiklius, jų duomenis ar kita). 

3. Įvertinti Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano grafinių ir tekstinių sprendinių vykdymą, 

atitiktį teisės aktų reikalavimams, pateikiant vertinimą ir išvadas skirtingų sričių sprendinių 

įgyvendinimui. 

4. Išanalizuoti teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką patvirtinto teritorijų planavimo dokumen-

to sprendinių įgyvendinimui, pateikiant analizę ir išvadas pagal skirtingas sritis ir apibendrin-

tai. 

5. Įvertinti patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, jo programos įgyvendinimą 

(parengti vertinimą teritorijų plėtros tendencijoms, nustatyti problemines sritis, planavimo 

poreikį). 

6. Pagal stebėsenos ataskaitos duomenis pateikti siūlymus Kaišiadorių rajono savivaldybės stra-

teginiams dokumentams. 

7. Pagrįsti patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo raidos progno-

zes ir keitimo ar koregavimo būtinybę – pateikti išvadas apie nagrinėjamo teritorijų planavi-

mo dokumento, jo galiojimo perspektyvas (koregavimą ar keitimą). 

8. Atlikti viešinimo procedūras pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 

straipsnio 6 dalį. 

9. Jei ataskaitos išvadose bus nuspręsta, kad reikia keisti ar koreguoti Kruonio miestelio teritori-

jos bendrąjį planą, parengti šio teritorijų planavimo dokumento keitimo ar koregavimo darbų 

programą. 

1.2. Paslaugos vykdymo metodika ir eiga 

Paslaugos vykdymo eiga 

Paslauga (jos dalis – Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano stebėsenos ataskaitos parengimas) 

vykdyta 4 etapais: 

1. Bendrojo plano grafinių ir tekstinių sprendinių ir Priemonių plano sulyginimas, rastų neatiti-

kimų šalinimas (priemonių plano tikslinimas). 

2. Informacijos apie Priemonių plane numatytų priemonių vykdymą ir Bendrojo plano metinius 

rodiklius rinkimas. 

3. Priemonių plano vykdymo duomenų analizė ir ekspertinis vertinimas. 
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4. Stebėsenos ataskaitos rengimas (skirtingų sričių sprendinių įgyvendinimo eigos apibendrini-

mas, teigiamų ir neigiamų tendencijų nustatymas, bendrųjų išvadų, prognozių ir siūlymų for-

mulavimas). 

Darbo pradžioje atliktas Bendrojo plano medžiagos (tekstinės ir grafinės) ir Priemonių plano sulygi-

nimas ir preliminarus vertinimas, siekiant patikslinti ir, esant poreikiui, papildyti priemonių sąrašą, 

pakoreguoti jo struktūrą, atskirų priemonių aprašus (pavadinimų, laukiamų rezultatų formuluotes), 

konkretizuoti atsakingus vykdytojus, galimus finansavimo šaltinius ir įgyvendinimo terminus. 

Vėliau, atsižvelgiant į pradiniame etape patikslintus Priemonių plane numatytų Bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimo priemonių aprašus, užklausos dėl informacijos apie Priemonių plane numa-

tytų priemonių vykdymą ir Bendrojo plano metinius rodiklius pateikimo buvo siunčiamos atsakin-

giems Kaišiadorių r. sav. administracijos skyriams, kitoms savivaldybės ir valstybinėms įstaigoms. 

Esant poreikiui, papildomi stebėsenai reikalingi duomenys buvo renkami analizuojant kitus informaci-

jos šaltinius (Oficialiosios statistikos portalą, Teritorijų planavimo dokumentų registrą, Statybos lei-

dimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą, kitus duomenis, pateikiamus Lietuvos 

erdvinės informacijos portale ir kt.). 

Vadovaujantis už priemonių vykdymą atsakingų vykdytojų pateikta informacija, ekspertiniu būdu 

nustatytas Priemonių plane numatytų priemonių vykdymo statusas, formuluoti rezultatų aprašymai, 

išvados dėl priemonių tikslingumo. Šiame etape parengti pagrindiniai stebėsenos ataskaitos priedai 

(sprendinių įgyvendinimo programos vykdymą ir metinius rodiklius apibendrinančios lentelės). 

Galiausiai, visi surinkti duomenys apibendrinti rengiant stebėsenos ataskaitą, kurioje pateikta infor-

macija apie skirtingų Bendrojo plano sričių (skyrių) sprendinių įgyvendinimo eigą, išskirtos teigiamos 

ir neigiamos tendencijos, formuluotos Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą 2014-2016 m. pertei-

kiančios išvados, teiktos prognozės ir siūlymai dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo, Priemonių plano 

koregavimo ir poreikio keisti ar koreguoti patį Bendrąjį planą. 

Vadovaujantis išvadomis, prognozėmis ir siūlymais, poreikis keisti ar koreguoti Kruonio miestelio teri-

torijos bendrąjį planą nenustatytas, todėl šio teritorijų planavimo dokumento keitimo ar koregavimo 

darbų programa nerengiama. 

Rengiant ataskaitą vadovautasi 

1. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8. 

2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nauja redakcija, patvirtinta 2013 m. birže-

lio 27 d., Nr. 12-407. 

3. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir 

stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21. 

4. Kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimą ir statybą. 

5. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacine sistema (pasiekiama adre-

su http://tpsis.am.lt). 

6. Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentais: 

6.1. Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiu 2013-2015 m. veiklos planu, patvirtintu Kaišiado-

rių r. sav. tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. V17-32. 

6.2. Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiu 2014-2016 m. veiklos planu, patvirtintu Kaišiado-

rių r. sav. tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. V17-26. 

6.3. Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiu 2015-2017 m. veiklos planu, patvirtintu Kaišiado-

rių r. sav. tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. V17-21. 
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6.4. Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiu 2016-2018 m. veiklos planu, patvirtintu Kaišiado-

rių r. sav. tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. V17-33. 

Viešinimo procedūros 

Viešinimo procedūros vykdomos vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi ir 

Paslaugos vykdymo technine užduotimi. 

Informacinis pranešimas2 apie vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų – Rumšiškių, Žaslių 

ir Kruonio miestelių bendrųjų planų bei Pravieniškių I ir II kaimų teritorijų specialiojo plano – sprendi-

nių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų rengimą, Kaišiadorių r. sav. internetinėje svetainėje paskelb-

tas 2016 m. birželio 20 d. Skelbime nurodyti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, kurių 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos yra rengiamos, kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų rengimo pradžios ir pabaigos terminai, 

pateikta informacija apie kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo 

stebėsenos organizatorių ir stebėsenos ataskaitų rengėją, aprašyta tai, kaip visuomenė gali pateikti 

pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, kurių sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos 

rengiamos, tobulinimo. 

Ataskaitos rengimo metu juridinių ir fizinių asmenų prašymų ir pasiūlymų keisti ar koreguoti Kruonio 

miestelio bendrojo plano sprendinius negauta. 

  

                                                           
2
 http://www.kaisiadorys.lt/go.php/lit/Informacija_apie_vietoves_lygmens_terito/2406 
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2. Teritorijos raidos tendencijų apžvalga 
Išoriniai raidos veiksniai 

Kaišiadorių r. sav. teritorijos bendrojo plano stebėsenos už 2010-2014 m. ataskaitoje (patvirtinta Kai-

šiadorių r. sav. tarybos 2016-03-31 sprendimu Nr. V17-92), įvertinus gyventojų skaičiaus kaitos ten-

dencijas, teritorijų planavimo dokumentų sklaidą, taip pat Kaišiadorių r. sav. teritorijos bendrojo pla-

no sprendinius, Kaišiadorių rajono savivaldybės teritoriją pasiūlytą skaidyti į penkis vietovių tipus: 

miestų teritorijas ir jų priemiestines zonas, seniūnijų centrines gyvenvietes, magistralės Vilnius–

Kaunas (A1) prieigas ir likusias kaimiškas teritorijas. Nevykstant reikšmingiems socialinės ir ekonomi-

nės situacijos pokyčiams, toks skirstymas ir toliau perteikia Kaišiadorių r. sav. teritorijai būdingą vie-

tovių raidos įvairovę, o kartu yra naudingas kaip Kaišiadorių r. sav. teritorijos vystymo prioritetų, 

priemonių ir programų erdvinio diferencijavimo modelis (2.1 pav.). 

 
2.1 pav. Kaišiadorių rajono vietovių tipai pagal jų raidos pobūdį 

Kruonio miestelis šiuo atveju priskirtas centrinių seniūnijų gyvenviečių tipui. Pastarosiose, kaip ir di-

džiojoje dalyje Kaišiadorių r. sav. vietovių, po 1990 m. stebimas gyventojų skaičius mažėjimas. Dėl 

šios priežasties ir kitų susijusių veiksnių (pav., tikėtinos mažesnės darbo vietų pasiūlos ir paslaugų 

įvairovės) tik nedaugelis tokių gyvenviečių pasižymi aplink jas besiformuojančia kiek aktyvesnės rai-

dos zona. Kaišiadorių rajone pozityvesni raidos procesai (stabilesnis gyventojų skaičius, aktyvesnis 

teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir pan.) būdingesni tik arčiau pagrindinių miestų ir geresniu 

pasiekiamumu (A1 magistralės kaimynystėje) išsidėsčiusių seniūnijų centrams. Tačiau šios gyvenvie-

tės vis tiek išlieka svarbūs savivaldybės gyvenviečių tinklo elementai, funkcionuojantys (ypač, atokes-

nėse kaimiškose seniūnijose) kaip vietinio aptarnavimo ir paslaugų centrai. 

Vertinant Kruonio miestelio raidą 2014-2016 m., akivaizdu, kad raidos tendencijos iš esmės nesikeitė 

ir miestelis toliau išlieka pagrindiniu seniūnijos centru, todėl gyvenvietės aplinkos gerinimo, socialinių 

paslaugų teikimo, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros modernizavimo klausimai yra aktualūs 

siekiant koordinuoti tiek pačio miestelio, tiek visos Kruonio seniūnijos teritorijos vystymąsi. 

Demografija ir socialinė situacija 

Vadovaujantis Kruonio seniūnijos pateikta informacija, 2014-2016 m. gyventojų skaičius Kruonio 

miestelyje sumenko 5,1 % – nuo 687 iki 652. Tai beveik du kartus spartesnis gyventojų skaičiaus ma-

žėjimas nei tuo pat metu užfiksuotas bendrai visoje Kaišiadorių r. sav. teritorijoje (–2,8 %) ir tris kar-

tus spartesnis nei Kauno apskrityje (–1,7 %). Kruonio miestelyje gyventojų skaičius mažėja greičiau 
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nei kitų panašaus statuso Kaišiadorių r. sav. gyvenviečių atveju (Žasliuose apie –2,8 %, Pravieniškių I ir 

II kaimuose –0,9 %). 

2.1 lentelė. Gyventojų skaičiaus kaita 2014-2016 m. (%) 

Teritorija Bendrai Miestai Kaimo vietovės 

Lietuvos Respublika –1,9 –1,6 –2,4 

Kauno apskritis –1,7 –2,1 –0,6 

Kaišiadorių r. sav. –2,8 –2,3 –3,1 

Kruonis  –5,1  

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Kruonio seniūnija. 
 

Sparčiai mažėjant gyventojų skaičiui, mažėja ir Kruonio miestelio teritorijos apgyvendinimo tanku-

mas. Nors tikslių duomenų nėra, daugiau nei 5 % sumažėjus gyventojų skaičiui, išliekant vienodam 

teritorijos plotui, apgyvendinimo tankumas sumenksta tokiu pačiu dydžiu. Atsižvelgiant į Lietuvos 

statistikos departamento pateikiamus detaliuosius statistinius duomenis3, vidutinis gyventojų tanku-

mas Kruonio miestelyje 2011 m. siekė apie 4-5 žm./ha, o vadovaujantis Teritorijų planavimo stebėse-

nos informacinės sistemoje pateikiama informacija4, efektyviausias (didesnis nei 30 žm./ha) jis buvo 

kvartaluose, kuriuose yra daugiabučių gyvenamųjų namų. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, darbingo amžiaus gyventojų dalis Kaišiadorių rajone 

didėjo 0,5 % – iki 63,6 %. Valstybinio socialinio draudimo fondo Kauno skyriaus duomenimis, absoliu-

tus valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją gaunančių asmenų skaičius Kaišiadorių r. sav. 

nagrinėjamu laikotarpiu sumažėjo 2,3 % – nuo 6045 iki 5907. Duomenų apie situaciją Kruonio mieste-

lyje nėra. 

Nusikalstamų veikų registro duomenimis5, registruotų nusikalstamų veikų skaičius 2014-2016 m. su-

mažėjo apie 40 % – nuo 18 iki 11 nusikalstamų veikų per metus. Metinis kelių transporto eismo sau-

gumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimų skaičius Kruonio miestelyje buvo 

nežymus – 2014 m. registruotas 1 atvejis, 2015 m. – 3 atvejai, 2016 m. – pažeidimų neužregistruota. 

Socialinė infrastruktūra 

Bendrojo ugdymo mokyklų, kultūros centrų, sveikatos priežiūros įstaigų skaičius vietovėje nagrinėja-

mu laikotarpiu išliko nepakitęs. Kruonio miestelyje veiklą vykdė Kruonio gimnazija, Kruonio kultūros 

centras ir VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras. 

Vadovaujantis Kaišiadorių r. sav. administracijos Švietimo skyriaus pateikta informacija, vietų skaičius 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose nagrinėjamu laikotarpiu sumažėjo 17,4 % – nuo 23 iki 19. 

Žemėnaudos struktūra 

Kruonio miestelio teritorijos bendruoju planu suplanuota teritorija užima 207,28 ha (toliau – Supla-

nuota teritorija). Žemės informacinės sistemos (ŽIS) duomenimis6, 2016 m. pabaigoje urbanizuotų 

teritorijų (užstatytų, gamybinių teritorijų, stadionų ir sporto aikštynų kompleksų bei kapinių) plotas 

siekė 63,7 ha, kas atitinka 30,73 % visos Suplanuotos teritorijos. Pastatais (pastatais, garažais ir bokš-

tinio tipo statiniais) užstatytų teritorijų plotas tuo pat metu siekė 8,18 ha ir sudarė tik 3,95 % visos 

Suplanuotos teritorijos arba 12,85 % viso joje buvusio urbanizuotų teritorijų ploto. Detalesnių duo-

menų apie žemėnaudos struktūros kaitą nagrinėjamu laikotarpiu nėra. 

  

                                                           
3
 http://osp.stat.gov.lt/interaktyvus-atlasas 

4
 http://tpsis.am.lt/web/guest/zemelapis 

5
 http://www.ird.lt/nvzrgis/map/ 

6
 http://zis.lt/ 
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Susisiekimo infrastruktūra 

Vadovaujantis „Vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiuoju planu“ (patvirtintu Kaišiadorių 

r. sav. tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. V17-149 ir pakoreguotu Kaišiadorių r. sav. administracijos 

direktoriaus 2016-09-15 įsakymu Nr. V1E-56), naujų kelių vietovėje nesuplanuota, todėl ženklesni 

kelių ir gatvių tinklo pokyčiai Kruonio miestelyje ir jo apylinkėse mažai tikėtini. 

Informacijos apie dviračių takų ilgį Suplanuotoje teritorijoje nėra, o Kaišiadorių r. sav. administracijos 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus duomenimis, naujų dviračių takų nagrinėtu laikotarpiu vietovėje 

nebuvo įrengta. 

Pėsčiųjų takų tinklas tvarkomas atnaujinant esamų takų, išsidėsčiusių palei pagrindines gatves, dan-

gą. 

Techninė infrastruktūra 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ duomenimis, elektros energijos tiekimo tinklų ilgis Suplanuotoje 

teritorijoje nežymiai padidėjo – nuo 49,2 iki 50,1 km (1,8 %). Gamtinių dujų tinklų vietovėje nėra. 

UAB „Kaišiadorių vandenys“ duomenimis, gyventojų, prisijungusių prie nuotekų tinklų, skaičius nagri-

nėtu laikotarpiu išliko panašus – sumažėjo nuo 140 iki 138. Beveik nekito ir gyventojų, prisijungusių 

prie vandens tiekimo tinklų, skaičius – sumažėjo nuo 433 iki 432. Nekito ir vandentiekio bei nuotekų 

tinklų ilgis – 9 km. Ūkio, buities ir gamybos nuotekų, išvalytų iki DLT normų ir išleistų į paviršinius 

vandenis, kiekis nagrinėjamu laikotarpiu išliko panašus – sumažėjo nuo 29 m3/gyv. iki 28 m3/gyv. 

UAB „Kaišiadorių paslaugos“ duomenimis, nagrinėjamu laikotarpiu susidaręs bendras metinis atliekų 

kiekis Kaišiadorių r. savivaldybėje sumažėjo 32 % – nuo 6907,54 iki 4683,59 tonų. Duomenų apie situ-

aciją Kruonio miestelyje nėra. 

Teritorijų planavimas 

Teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) duomenimis7, Suplanuotoje teritorijoje nagrinėtu 

laikotarpiu (2014-01-01 – 2016-12-02) teritorijų planavimo dokumentų (detaliųjų planų ir žemėtvar-

kos projektų) nebuvo parengta (2.2 pav.). Tačiau vadovaujantis Kaišiadorių r. sav. administracijos 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus informacija, 2015 m. buvo parengti ir patvirtinti 2 specialiojo 

teritorijų planavimo dokumentai (Kaišiadorių r. sav. teritorijos vietinės reikšmės kelių specialusis pla-

nas ir Didžiųjų prekybos įmonių specialusis planas), kurių sprendiniai iš dalies aktualūs Kruonio mies-

telio teritorijos vystymui. 

Statyba 

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos (Infos-

tatyba) duomenimis8, Suplanuotoje teritorijoje nagrinėtu laikotarpiu (2014-01-01 – 2016-11-18) iš-

duoti 5 statybos leidimai9, iš jų vienas leidžiantis rekonstruoti esamus statinius, o likę – statyti naujus 

statinius. Vertinant statybos leidimų sklaidą Suplanuotoje teritorijoje (2.2 pav.; pažymėti 4 iš 5 atve-

jų), ženklesnių jų sklaidos tendencijų nenustatyta – naujų statinių statyba numatoma periferinėse 

gyvenvietės zonose, esamų statinių rekonstravimas – anksčiau užstatytose teritorijose. 

                                                           
7
 http://www.tpdr.lt/ 

8
 http://planuojustatyti.lt 

9
 Šie duomenys nesutampa su Kaišiadorių r. sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialis-

tų pateikta informacija, kurioje nurodyta, kad Suplanuotoje teritorijoje 2014 m. buvo išduoti 9 leidimai gyve-
namosios paskirties pastatų statybai. 
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2.2 pav. Parengtų TPD ir išduotų statybos leidimų sklaida 

Pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus, numatoma vieno gyvenamosios paskirties statinio 

(vieno buto pastato) griovimas, vieno gyvenamosios paskirties statinio (vieno buto pastato) rekonst-

ravimas, 2 naujų gyvenamosios paskirties statinių (vieno buto pastatų) statyba ir 4 naujų poilsio na-

mų paskirties statinių statyba. 

Viešosios investicijos 

Kaišiadorių r. sav. administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus duomenimis, 2014-

2016 m. Kruonio miesteliui tekusių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų dydis siekė 

463768,62 eurų. Šios lėšos skirtos Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano parengimui (2014 m. – 

21851,9 eurai) ir Kruonio universalaus daugiafunkcinio centro steigimui (2015 m. – 441916,72 eurai). 
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3. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas 

3.1. Kruonio miestelio įtakos zona 

Priemonių plano 1-ąjį skyrių „Kruonio miestelio įtakos zona“ sudaro 1 priemonė (1.1), kuria numaty-

tas poreikis koreguoti miestelio administracines ribas. Pastaroji priemonė įgyvendinta, parengus „Kai-

šiadorių rajono savivaldybės kaimo gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planą“ (patvirtintas 

Kaišiadorių r. sav. tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. V14-54) ir pakeitimus įteisinus Lietuvos Respub-

likos Vyriausybės nutarimu „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės gyvenamosios vietovės pavadinimo 

pakeitimo, gyvenamųjų vietovių nustatymo, panaikinimo ir teritorijų ribų nustatymo“ (patvirtintas 

2016-10-19 sprendimu Nr. 1043). Pastebėtina tai, kad pakoreguotos Kruonio miestelio administraci-

nės teritorijos ribos nesutampa su Bendrajame plane siūlyta formuoti nauja miestelio administracinės 

teritorijos riba. 

Ekspertinio vertinimo metu rekomenduota šį Priemonių plano skyrių praplėsti, perkeliant į jį kitas su 

bendruoju planu suplanuota teritorija tiesiogiai nesusijusias, tačiau miestelio plėtrai aktualias prie-

mones (3.1 ir 5.6), sietinas su Technologijų parko išvystymu Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės 

(HAE) teritorijoje. Pastarosios priemonės palaipsniui vykdomos: parengtas Kruonio technologijų par-

ko teritorijos detalusis planas, užbaigtas projektas „Inžinerinės infrastruktūros įrengimas Kruonio 

pramoniniame parke, esančiame Kruonio HAE teritorijoje“, sudaryta trišalė sutartis tarp AB „Lietuvos 

energijos gamyba“, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB dėl 

bendradarbiavimo siekiant pritraukti strateginius investuotojus į Kruonio pramoninį parką, Kruonio 

pramoninio parko įkūrimo projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu ir kt. 

Vertinant Priemonių plano 1-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, 33 % jų yra įgyvendinta, likę 

66 % – vykdoma (3.1.1 lentelė). 

3.1.1 lentelė. Priemonių plano 1-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga 

Statusas Priemonės (indeksai) Kiekis (vnt.) Kiekis (%) 

Įgyvendinta 1.1 1 33 

Vykdoma 3.1, 5.6 2 67 

Nepradėta vykdyti – – – 

Neįgyvendinta – – – 

VISO  3 100 

 

Apibendrinant Priemonių plano 1-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekan-

čias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.1.2 lentelė). 

3.1.2 lentelė. Priemonių plano 1-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos 

Teigiamos tendencijos Neigiamos tendencijos 

• Pakoreguotos (patikslintos) Kruonio miestelio 
administracinės teritorijos ribos. 

• Plėtojami Kruonio miestelio plėtrai svarbūs 
išoriniai objektai (Kruonio technologijų par-
kas ir kiti investiciniai projektai). 

• Pakoreguotos (patikslintos) Kruonio miestelio 
administracinės ribos nesutampa su Bendra-
jame plane siūlyta formuoti nauja miestelio 
administracinės teritorijos riba. 

 

3.2. Socialinė aplinka 

Priemonių plano 2-ąjį skyrių „Socialinė aplinka“ sudaro 10 priemonių. Jos perteikia poreikį Kruonio 

miestelyje plėtoti socialinės infrastruktūros (švietimo, kultūros ir sporto) objektų tinklą, numatyti 

lėšas viešosios infrastruktūros įrengimui ir eksploatavimui, įvairiais būdais skatinti kultūrines ir spor-

tines veiklas, būsto renovaciją ir vykdyti kitus gyvenvietės fizinės ir socialinės aplinkos atnaujinimo 

projektus. 

Ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad didžioji dalis priemonių yra bendro pobūdžio siūlymai, 

kurių rezultatai nėra tiesioginiai Bendrojo plano tikslai, todėl siūloma jas naikinti (2.2, 2.3, 2.5, 2.9 ir 
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2.10) arba naikinti, numatant jų realizavimą vykdant kitas kompleksines priemones (2.4 ir 2.6). Paste-

bėtina, kad daugumos šalintinų priemonių vykdymą tikslinga koordinuoti aukštesniu nei vietovės ly-

giu (t.y. Kruonio seniūnijos ar Kaišiadorių rajono savivaldybės). 

Vienos priemonės (2.7) tikslingumą siūloma peržiūrėti, nes naujų kultūros ir sporto kompleksų staty-

bos poreikis Bendrajame plane nėra argumentuotas (planuojamu laikotarpiu naujų visuomeninių 

objektų statyba yra mažai tikėtina), objektų sąrašas ir padėtis nekonkretizuojami (pagrindinės terito-

rijos, kuriose galima kultūrinių paslaugų ir kompleksų statyba, išsidėsčiusios miestelio centrinėje daly-

je), o vertinant šį siūlymą dabartinių demografinės kaitos procesų kontekste, kur kas tikslingesniu 

laikytinas buvusių visuomeninių pastatų modernizavimas (pritaikymas socialinėms ir kultūrinėms 

reikmėms). 

Pastarąją tendenciją iliustruoja vienintelė Priemonių plano 2-ojo skyriaus įgyvendinta priemonė (2.1), 

kurios metu renovuotame buvusio pašto pastate 2014-09-01 įsteigtas Kruonio gimnazijos universalus 

daugiafunkcis skyrius (Kaišiadorių r. sav. tarybos 2014-07-31 sprendimas Nr. V17-215). Kitu socialinės 

aplinkos kokybės gerinimo precedentu Kruonio miestelyje galėtų tapti 2.8 priemonės „Kaišiadorių r. 

Kruonio gimnazijos sporto aikštyno modernizavimas“ įgyvendinimas – Kaišiadorių r. sav. administraci-

jos direktoriaus 2006-12-22 įsakymu patvirtintas žemės sklypo suformavimo mokyklos sporto aikšty-

nui įrengti Kruonio mstl. detalusis planas, tačiau aikštyno projektavimo ir įrengimo darbai kol kas ne-

pradėti. 

Vertinant Priemonių plano 2-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, 10 % jų yra įgyvendinta, 

10 % jų vykdoma, likę 80 % – nepradėta vykdyti (3.2.1 lentelė). Pastarųjų priemonių reikalingumą, 

siekiant optimizuoti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo koordinavimą, siūloma peržiūrėti – jas 

naikinti ar tikslinti (konkretizuoti). 

3.2.1 lentelė. Priemonių plano 2-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga 

Statusas Priemonės (indeksai) Kiekis (vnt.) Kiekis (%) 

Įgyvendinta 2.1 1 10 

Vykdoma 2.8 1 10 

Nepradėta vykdyti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
2.9, 2.10 

8 80 

Neįgyvendinta – – – 

VISO  10 100 

 

Apibendrinant Priemonių plano 2-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekan-

čias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.2.2 lentelė). 

3.2.2 lentelė. Priemonių plano 2-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos 

Teigiamos tendencijos Neigiamos tendencijos 

• Kruonio miestelyje vykdoma socialinės inf-
rastruktūros objektų plėtra – įkurtas Kruonio 
gimnazijos universalus daugiafunkcis skyrius, 
numatoma modernizuoti Kruonio gimnazijos 
sporto aikštyną. 

• Socialinės infrastruktūros objektų (švietimo, 
kultūros ir sporto) plėtra vykdoma renovuo-
jant ir pritaikant kintantiems vietos ben-
druomenės poreikiams esamus visuomeni-
nius statinius ir teritorijas. 

• Deklaratyvus siūlymas statyti naujus sociali-
nės infrastruktūros objektus, nėra argumen-
tuotas ir konkretizuotas, ypač dabartinių ne-
gatyvių demografinių tendencijų akivaizdoje. 

• Dauguma su socialine sfera susijusių priemo-
nių yra bendro pobūdžio siūlymai, kurių re-
zultatai nėra tiesioginiai Bendrojo plano tiks-
lai (neturi teritorinės dimensijos ar baigtinio 
rezultato). 
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3.3. Ekonominė ir verslo aplinka 

Priemonių plano 3-ąjį skyrių „Ekonominė ir verslo aplinka“ sudaro 3 priemonės10. Jos akcentuoja po-

reikį skatinti vietos gyventojų verslumą vykdant kryptingą projektinę veiklą (rengiant mokymus, in-

formacinius seminarus, tobulinant rėmimo institucinę sistemą ir pan.). Daroma prielaida, kad šios 

pastangos pagerins verslo (ypatingai – smulkaus ir vidutinio) vystymo sąlygas vietovėje, kurioje yra 

galimybių plėsti pažintinio turizmo, apgyvendinimo, viešojo maitinimo paslaugų spektrą, vystyti tradi-

cinius amatus ir ekologinę žemdirbystę. 

Ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad visos priemonės (3.2, 3.3 ir 3.4) yra bendro pobūdžio siū-

lymai, kurių rezultatai nėra tiesioginiai Bendrojo plano tikslai, todėl siūloma jas naikinti. Pažymėtina, 

kad šalintinų priemonių vykdymą tikslinga koordinuoti aukštesniu nei vietovės lygiu (t.y. Kruonio se-

niūnijos ar Kaišiadorių rajono savivaldybės). Šią veiklą (gyventojų verslumo skatinimą) Kaišiadorių 

rajone vykdo VšĮ „Kaišiadorių verslo ir turizmo informacijos centras“ – nagrinėjamu laikotarpiu vykdy-

ti 3 projektai, surengta apie 50 renginių verslo tematika (seminarų, mokymų, diskusijų, sąskrydžių ir 

pan.). 

Vertinant Priemonių plano 3-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, 67 % jų vykdoma, likę 

33 % – nepradėta vykdyti (3.3.1 lentelė). Pastarųjų reikalingumą, siekiant optimizuoti Bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimo koordinavimą, siūloma peržiūrėti – jas naikinti, tokiu būdu iš Priemonių pla-

no šalinant visą 3-ąjį skyrių. 

3.3.1 lentelė. Priemonių plano 3-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga 

Statusas Priemonės (indeksai) Kiekis (vnt.) Kiekis (%) 

Įgyvendinta – – – 

Vykdoma 3.2, 3.3 2 67 

Nepradėta vykdyti 3.4 1 33 

Neįgyvendinta – – – 

VISO  3 100 

 

Apibendrinant Priemonių plano 3-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekan-

čias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.3.2 lentelė). 

3.3.2 lentelė. Priemonių plano 3-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos 

Teigiamos tendencijos Neigiamos tendencijos 

• Kaišiadorių rajone vykdomi vietos gyventojų 
verslumą skatinanti veikla (vykdyti 3 projek-
tai, surengta 50 renginių), kuriuose galimybę 
dalyvauti turėjo ir Kruonio miestelio bei apy-
linkių gyventojai. 

• Visos su ekonomine sfera susijusios priemo-
nės yra bendro pobūdžio siūlymai, kurių re-
zultatai nėra tiesioginiai Bendrojo plano tiks-
lai (neturi teritorinės dimensijos ar baigtinio 
rezultato). 

 

3.4. Teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymo principai 

Priemonių plano 4-ąjį skyrių „Teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymo principai“ sudaro 7 

priemonės. Jose akcentuojamas poreikis kompleksiškai atnaujinti esamas urbanizuotas ir vystyti nu-

matytas urbanizuoti teritorijas, plėtoti atskiras miestelio struktūrines dalis (centrinę, gyvenamąsias ir 

gamybines). 

Ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad dalį priemonių, kaip perteikiančias apibendrinto pobūdžio 

urbanistinės struktūros vystymo principus, reikalinga konkretizuoti, nurodant modernizuotinas ir re-

konstruotinas miestelio dalis (4.1 ir 4.4). Kai kurias priemones, siekiant optimizuoti Bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimo koordinavimą, siūloma naikinti, numatant jų realizavimą vykdant kitas 

                                                           
10

 Viena priemonė (3.1) perkelta ir aptarta vertinant 1 skyriaus „Kruonio miestelio įtakos zona“ priemonių vyk-
dymą. 
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kompleksines priemones (4.1 ir 4.7). Tai sudaro 29 % šiame Priemonių plano skyriuje numatytų prie-

monių. 

Vertinant Priemonių plano 4-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, 14 % jų vykdoma, likę 

86 % – nepradėta vykdyti (3.4.1 lentelė). 

3.4.1 lentelė. Priemonių plano 4-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga 

Statusas Priemonės (indeksai) Kiekis (vnt.) Kiekis (%) 

Įgyvendinta – – – 

Vykdoma 4.1 1 14 

Nepradėta vykdyti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 6 86 

Neįgyvendinta – – – 

VISO  7 100 

 

Apibendrinant Priemonių plano 4-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekan-

čias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.4.2 lentelė). 

3.4.2 lentelė. Priemonių plano 4-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos 

Teigiamos tendencijos Neigiamos tendencijos 

• Imamasi veiksmų siekiant formuoti viešąsias 
erdves ir taip bent iš dalies gerinti gyvenamą-
ją aplinką (formuojami bendro naudojimo 
viešųjų erdvių ir rekreacinių teritorijų žemės 
sklypai). 

• Tikslingam Kruonio miestelio teritorijos pla-
ninės ir erdvinės struktūros vystymui ir nu-
matytų priemonių įgyvendinimui trūksta 
konkretizuotų miestelio zonų (kvartalų ir jų 
dalių), kurių plėtojimui taikytinas prioritetinis 
modernizavimo, konversijos ar kiti vystymo 
režimai. 

• Nevykstant esamų gamybinių zonų moderni-
zacijai, verslo ir pramonės teritorijų plėtros 
Kruonio miestelio teritorijoje perspektyvos 
yra neaiškios. 

 

3.5. Miestelio urbanistinė kompozicinė struktūra 

Priemonių plano 5-ąjį skyrių „Miestelio urbanistinė kompozicinė struktūra“ sudaro 10 priemonių11. 

Jose akcentuojamas poreikis plėtoti miestelio urbanistinei-kompozicinei sąrangai reikšmingas zonas, 

vystyti viešosios infrastruktūros ir aptarnavimo (paslaugų) objektus. 

Ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad dalį numatytų priemonių, kaip perteikiančias ganėtinai 

apibendrintus siūlymus, reikalinga tikslinti, nurodant modernizuotinus gyvenamuosius kvartalus (5.1) 

ir konvertuotinas neefektyviai naudojamas teritorijas (5.2). Kai kurių priemonių, kaip detalizuojančių 

kitas kompleksines priemones, tikslingumą siūloma peržiūrėti – rekomenduojama jas naikinti (5.1, 

5.4, 5.5 ir 5.13). Pastarosios naikintinos priemonės sudaro 40 % šiame Priemonių plano skyriuje nu-

matytų priemonių. 

Vertinant Priemonių plano 5-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, visos (100 %) yra nepradė-

tos vykdyti (3.5.1 lentelė). 

3.5.1 lentelė. Priemonių plano 5-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga 

Statusas Priemonės (indeksai) Kiekis (vnt.) Kiekis (%) 

Įgyvendinta – – – 

Vykdoma – – – 

Nepradėta vykdyti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 
5.8, 5.9, 5.10, 5.13 

10 100 

Neįgyvendinta – – – 

VISO  10 100 

                                                           
11

 5.6 priemonė perkelta ir aptarta vertinant 1 skyriaus „Kruonio miestelio įtakos zona“ priemonių vykdymą, dar 
dvi priemonės (5.11 ir 5.12) – vertinant 6 skyriaus „Gamtinės aplinkos formavimas“ priemonių vykdymą. 
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Apibendrinant Priemonių plano 5-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekan-

čias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.5.2 lentelė). 

3.5.2 lentelė. Priemonių plano 5-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos 

Teigiamos tendencijos Neigiamos tendencijos 

• Neprasidėjus esminiams Kruonio miestelio ir 
jo struktūrinių dalių atnaujinimo darbams, iš-
laikoma susiklosčiusi (status quo) situacija, 
kurios poveikis vietovės urbanistinei struktū-
rai, vertinant trumpalaikėje raidos perspek-
tyvoje, yra daugiau teigiamas nei neigiamas. 

• Susiklosčiusios Kruonio miestelio urbanisti-
nės-kompozicinės sąrangos plėtojimui būti-
nas kompleksinis požiūris ir tikslingi veiksmai 
jo struktūrinių zonų plėtojimui, ypač istorinės 
dalies rekonstrukcijai ir tausojančiam vysty-
mui. 

• Nepradėjus vykdyti priemonių, numatančių 
viešosios infrastruktūros, aptarnavimo (pa-
slaugų) ir rekreacinių objektų plėtrą Kruonio 
miestelio teritorijoje, tiek jų poreikis, tiek ir 
perspektyvos lieka neaiškūs. 

 

3.6. Gamtinės aplinkos formavimas 

Priemonių plano 6-ąjį skyrių „Gamtinės aplinkos formavimas“ sudaro 11 priemonių12. Jose akcentuo-

jamas poreikis tvarkyti ir puoselėti miestelyje išsidėsčiusias neurbanizuotas ir gamtines teritorijas, 

formuoti miestelio želdynus ir kitas žaliąsias (rekreacinės, apsauginės ir ekologinės paskirties) teritori-

jas. 

Ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad dalį numatytų priemonių reikalinga konkretizuoti, nuro-

dant tvarkytinus esamus ir įrengtinus naujus miestelio želdynus (5.12), rekultivuotinus vandens telki-

nius (6.2) ir atkurtinus gamtinio karkaso elementus bei jų plotus (6.5). Kai kurių priemonių, dėl kurių 

apibendrinto pobūdžio jų tiesioginis ar netiesioginis įgyvendinimas galimas vykdant kitas kompleksi-

nes priemones, tikslingumą siūloma peržiūrėti ir šias priemones naikinti (5.11, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.9 ir 

6.10). Vieną priemonę (6.6) rekomenduojama naikinti, nes jos rezultatas nėra tiesioginis Bendrojo 

plano tikslas. Dėl vienų ar kitų priežasčių siūlomos naikinti priemonės sudaro net 64 % šiame Priemo-

nių plano skyriuje numatytų priemonių. 

Vertinant Priemonių plano 6-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, 100 % jų – nepradėta vyk-

dyti (3.6.1 lentelė). 

3.6.1 lentelė. Priemonių plano 6-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga 

Statusas Priemonės (indeksai) Kiekis (vnt.) Kiekis (%) 

Įgyvendinta – – – 

Vykdoma – – – 

Nepradėta vykdyti 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 

6.10 

11 100 

Neįgyvendinta – – – 

VISO  11 100 

 

Apibendrinant Priemonių plano 6-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekan-

čias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.6.2 lentelė). 

  

                                                           
12

 Viena priemonė (6.8) perkelta ir aptariama vertinant 7 skyriaus „Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų 
naudojimas ir apsauga“ priemonių vykdymą. Ekspertinio vertinimo metu šis Priemonių plano skyrius praplėstas 
įtraukiant kelias su gamtinių teritorijų ir želdynų plėtojimu susijusias priemones (5.11 ir 5.12). 
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3.6.2 lentelė. Priemonių plano 6-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos 

Teigiamos tendencijos Neigiamos tendencijos 

• Pavieniai veiksmai, kurias siekiama formuoti 
bendro naudojimo ir rekreacines teritorijas, 
vykdomi, tačiau konkretūs gamtinės aplinkos 
formavimo, rekreacinės infrastruktūros įren-
gimo projektai kol kas nepradėti. 

• Tikslingam gamtinės aplinkos formavimui 
Kruonio miestelyje ir jo apylinkėse, reikalinga 
lokalizuoti atkurtinus gamtinio karkaso ele-
mentus, nustatyti tvarkytinus esamus ir 
įrengtinus naujus miestelio želdynus. 

• Nepradėtos vykdyti priemonės, numatančių 
gamtinės aplinkos formavimo principus ir 
konkretizuotus sprendinius, aktualizuoja 
kompleksinio požiūrio į miestelio želdynų sis-
temos vystymą poreikį, nustatant prioriteti-
nius projektus ir veiksmus. 

 

3.7. Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų naudojimas ir apsauga 

Priemonių plano 7-ąjį skyrių „Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų naudojimas ir apsauga“ suda-

ro 4 priemonės13. Jose akcentuojamas reikšmingiausių kultūros paveldo objektų (t.y. Kruonio mieste-

lio istorinio centro ir Kruonio piliavietės) apsaugos ir pritaikymo viešajam pažinimui poreikis. 

Ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad vieną priemonę (6.8) galima naikinti, numatant jos realiza-

vimą vykdant kitą kompleksinę priemonę. Kita priemonę, kuri gali būti priskiriama įgyvendintoms 

priemonėms, taip pat siūloma naikinti (7.3), tačiau dėl kitos priežasties – jos rezultatas nėra tiesiogi-

nis Bendrojo plano tikslas. 

Vertinant Priemonių plano 7-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, 25 % jų įgyvendinta, tiek 

pat – vykdoma, pusė (50%) – nepradėta vykdyti (3.7.1 lentelė). 

3.7.1 lentelė. Priemonių plano 7-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga 

Statusas Priemonės (indeksai) Kiekis (vnt.) Kiekis (%) 

Įgyvendinta 7.3 1 25 

Vykdoma 7.2 1 25 

Nepradėta vykdyti 6.8, 7.1 2 50 

Neįgyvendinta – – – 

VISO  4 100 

 

Apibendrinant Priemonių plano 7-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekan-

čias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.7.2 lentelė). 

3.7.2 lentelė. Priemonių plano 7-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos 

Teigiamos tendencijos Neigiamos tendencijos 

• Atlikti parengiamieji ir numatomų atlikti kitų 
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvar-
kybos darbų vykdymas sudaro prielaidas 
kompleksiškai vertingųjų Kruonio miestelio 
teritorijų apsaugai, tvarkymui ir tausojančiam 
naudojimui. 

• Neparengus Kruonio miestelio istorinio cent-
ro specialiojo plano, jo rekonstrukcijos ir mo-
dernizavimo galimybės lieka neapibrėžtos, 
erdvinės struktūros ir vizualinio identiteto 
formavimo principai – nekonkretizuoti. 

 

3.8. Susisiekimo sistema 

Priemonių plano 8-ąjį skyrių „Susisiekimo sistema“ sudaro 6 priemonės14. Jose akcentuojamas porei-

kis užtikrinti kokybiškas susisiekimo sąlygas Kruonio miestelyje ir jo prieigose, atitinkamai plėtojant 

gatvių tinklą, gerinant automobilių, dviračių ir pėsčiųjų eismo sąlygas. 

                                                           
13

 Ekspertinio vertinimo metu šis Priemonių plano skyrius papildytas atkeliant vieną priemonę (6.8). 
14

 Ekspertinio vertinimo metu šis Priemonių plano skyrius papildytas nauja priemone (8.6). 
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Ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad vieną priemonę (8.2) reikalinga konkretizuoti, nurodant 

rekonstruotinų ir naujai tiesiamų C kategorijos gatvių trasas (Bendrojo plano brėžiniuose numatomos 

tiesti naujos C kategorijos gatvės šiuo metu nepažymėtos). Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad 

8.1 sprendinys, numatantis esamų kelių ir gatvių dangos kokybės gerinimą, yra bendrinio pobūdžio ir 

remiasi Ilgalaikėje Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijoje numatytu tikslu, kad valstybinia-

me kelių tinkle asfaltuotų kelių (arba kelių su kieta danga) dalis turi siekti 80 procentų. Pastarojo sie-

kio tiesioginis taikymas Kruonio miestelio gatvių tinklui, ypač istorinio centro ribose turėtų būti per-

žiūrėtas ir, esant poreikiui, susiklosčiusių gatvių tinklo ir aikščių dangų tvarkymas ir naudojimas galėtų 

būti apibrėžiamas rengiant kito lygmens teritorijų planavimo dokumentą (-us). 

Vertinant Priemonių plano 8-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, 33 % jų vykdoma, likę 

67 % – nepradėta vykdyti (3.8.1 lentelė). 

3.8.1 lentelė. Priemonių plano 8-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga 

Statusas Priemonės (indeksai) Kiekis (vnt.) Kiekis (%) 

Įgyvendinta – – – 

Vykdoma 8.4, 8.6 2 33 

Nepradėta vykdyti 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 4 67 

Neįgyvendinta – – – 

VISO  6 100 

 

Apibendrinant Priemonių plano 8-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekan-

čias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.8.2 lentelė). 

3.8.2 lentelė. Priemonių plano 8-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos 

Teigiamos tendencijos Neigiamos tendencijos 

• Atliekami veiksmai, leisiantys automobilių 
stovėjimo aikštelės šalia Ramybės g., įrengi-
mą (suformuotas sklypas). 

• Gerinamos pėsčiųjų eismo sąlygos (atnaujinta 
Darsūniškio g. šaligatvio atkarpa). 

• Nevykdant ženklesnį esamų gatvių dangos 
kokybės gerinimą, naujų gatvių ir dviračių ta-
kų tiesimą numatančių priemonių, eismo są-
lygos Kruonio miestelyje ir jo apylinkėse lieka 
nepakitusios. 

 

3.9. Techninė infrastruktūra 

Priemonių plano 9-ąjį skyrių „Techninė infrastruktūra“ sudaro 15 priemonių. Jose akcentuojamas 

poreikis koordinuotai plėtoti vandentiekos, vandenvalos ir nuotekų, energijos (elektros, šilumos ir 

dujų tiekimo) tinklus, ryšių infrastruktūrą ir atliekų surinkimo sistemą. 

Ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad dalis priemonių (9.4 ir 9.7) gali būti realizuojamos vykdant 

kitas šiame skyriuje numatytas kompleksines priemones, todėl jas siūloma naikinti. Vieną priemonę 

(9.9) siūloma naikinti, nes jos rezultatas nėra tiesioginis Bendrojo plano tikslas. Kai kurių priemonių 

tikslingumas svarstytinas dėl šiuo metu neaiškaus centralizuoto šilumos (9.6) ir gamtinių dujų (9.11) 

tiekimo tinklų plėtros į Kruonio miestelį poreikio. Pastebėta, kad dalies priemonių (9.13, 9.14 ir 9.15) 

vykdymą tikslinga koordinuoti aukštesniu nei vietovės lygiu (t.y. Kruonio seniūnijos ar Kaišiadorių 

rajono savivaldybės), todėl jas taip pat siūlyta naikinti. 

Vertinant Priemonių plano 9-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, 33 % jų vykdoma, likę 

67 % – nepradėta vykdyti (3.9.1 lentelė). 
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3.9.1 lentelė. Priemonių plano 9-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo eiga 

Statusas Priemonės (indeksai) Kiekis (vnt.) Kiekis (%) 

Įgyvendinta – – – 

Vykdoma 9.7, 9.8, 9.10, 9.12, 9.15 5 33 

Nepradėta vykdyti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 
9.9, 9.11, 9.13, 9.14 

10 67 

Neįgyvendinta – – – 

VISO  15 100 

 

Apibendrinant Priemonių plano 9-ame skyriuje numatytų priemonių vykdymą, galima išskirti sekan-

čias teigiamas ir neigiamas tendencijas (3.9.2 lentelė). 

3.9.2 lentelė. Priemonių plano 9-ojo skyriaus priemonių įgyvendinimo tendencijos 

Teigiamos tendencijos Neigiamos tendencijos 

• Pagal poreikį vykdomi elektros energijos pa-
skirstymo tinklo atnaujinimo ir plėtros pro-
jektai. 

• Vystomas konteinerinių atliekų surinkimo 
aikštelių tinklas. 

• Nepradėtas vystyti pavojingų atliekų surinki-
mo aikštelių tinklas. 

• Nesant apibrėžto poreikio, neaiškios centrali-
zuotų šilumos ir dujų tiekimo tinklų plėtros 
galimybės ir perspektyvos. 
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4. Apibendrinimai 

4.1. Išvados 

Stebėsenos ataskaitos rengimo metu nustatyta, kad Bendrojo plano tekstinė ir grafinė dalys iš esmės 

atitinka šiuo metu galiojančius teritorijų planavimą reglamentuojančius teisės aktus ir juose įtvirtintas 

teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos normas: 

• suformuota teritorijos vystymo erdvinė koncepcija, grįsta susiklosčiusiais teritorijos urbanis-

tinės struktūros ypatumais ir integruotumu, urbanistinės plėtros, gamtos ir kultūros paveldo 

apsaugos balansu, daugiafunkciu žemės naudojimu; 

• nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetai (urbanizuotos, urbanizuoja-

mos, rezervinės ir neurbanizuojamos teritorijos). 

• nustatyti teritorijų naudojimo (galimos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys ir 

būdai) ir užstatymo (užstatymo intensyvumas ir aukštingumas) kokybiniai ir kiekybiniai para-

metrai; 

• numatytos (rezervuotos) teritorijos inžinerinės, susisiekimo ir kitos visuomenės poreikiams 

tenkinti reikalingos infrastruktūros plėtrai. 

Įvertinus už Priemonių plane numatytų priemonių vykdymą atsakingų vykdytojų pateiktą informaciją, 

nustatyta (4.1.1 lentelė), kad didžioji dalis priemonių yra nepradėtos vykdyti (52 arba 76 %). 2014-

2016 m. įgyvendintos 3 priemonės (4 %), o pradėta ar nuolat vykdoma – 14 priemonių (20 %). 

4.1.1 lentelė. Priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo eiga 

Statusas Priemonės (indeksai) Kiekis (vnt.) Kiekis (%) 

Įgyvendinta 1.1, 2.1, 7.3 3 4 

Vykdoma 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.6, 
7.2, 8.4, 8.6, 9.7, 9.8, 

9.10, 9.12, 9.15 

14 20 

Nepradėta vykdyti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
2.9, 2.10, 3.4, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 

5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 

6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.1, 
8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 9.1, 9.2, 

9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 
9.11, 9.13, 9.14 

52 76 

Neįgyvendinta – – – 

VISO  69 100 

 

Ekspertinio vertinimo metu nustatyta (4.1.2 lentelė), kad siekiant gerinti Bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimo koordinavimą ir stebėsenos vykdymą, 25 priemonės (apie 36 % visų priemonių) yra 

šalintinos. Dar 6 priemonių šalinimas galėtų būti svarstomas. 

Nors spartesnis Bendrojo plano sprendinių realizavimas artimiausiu metu sunkiai tikėtinas, efekty-

vesniam Priemonių plano vykdymui galėtų padėti priemonių įgyvendinimo prioritetinės eilės sudary-

mas. Tai gali būti pasiekiama ir geriau koordinuojant už atskirų priemonių įgyvendinimą atsakingų 

Kaišiadorių r. sav. administracijos, Kruonio seniūnijos, kitų savivaldybės įmonių ir valstybinių įstaigų 

veiklą (derinant jų strateginius ir veiklos planus). 
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4.1.2 lentelė. Priemonių plane numatytų priemonių ekspertinio vertinimo rezultatai 

Išvada Priemonės (indeksai) Kiekis (vnt.) Kiekis (%) 

Priemonę vykdyti 1.1, 2.1, 2.8, 3.1, 4.2, 4.3, 
4.5, 4.6, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 

5.9, 5.10, 6.4, 6.7, 7.1, 
7.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 

9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.8, 
9.10, 9.12 

30 43 

Priemonę vykdyti, konk-
retizavus jos rezultatą 

4.4, 5.2, 5.12, 6.2, 6.5, 
8.2 

6 9 

Priemonę vykdyti ar nai-
kinti, apsvarsčius jos tiks-
lingumą 

2.7, 4.1, 5.1, 9.6, 9.11, 
9.13, 9.14, 9.15 

8 12 

Priemonę naikinti, numa-
tant jos realizavimą vyk-
dant kitas kompleksines 
priemones 

2.4, 2.6, 4.7, 5.4, 5.5, 
5.11, 5.13, 6.1, 6.3, 6.8, 

6.9, 6.10, 9.4, 9.7 

14 20 

Priemonę naikinti, nes jos 
rezultatas nėra tiesioginis 
Bendrojo plano tikslas 

2.2, 2.3, 2.5, 2.9, 2.10, 
3.2, 3.3, 3.4, 6.6, 7.3, 9.9 

11 16 

VISO  69 100 

 

Apibendrinant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymą 2014-2016 m. 

daromos sekančios išvados apie skirtingų sričių (skyrių) sprendinių įgyvendinimo eigą: 

1. Stambių investicinių projektų (Kruonio technologijų parko ir kitų Kruonio HAE kaimynystėje 

plėtojamų objektų) realizavimas Kruonio miestelio įtakos zonoje ilgalaikėje perspektyvoje tu-

rės teigiamą poveikį ne tik miestelio, bet ir visos Kruonio seniūnijos bei Kaišiadorių rajono so-

cialinei ir ekonominei raidai. Tačiau šių objektų galimas poveikis miestelio urbanistinei struk-

tūrai, jos raidai beveik nemodeliuojamas arba atitinkami Bendrojo plano sprendiniai neįgy-

vendinami (pvz., pakoreguotos miestelio administracinės ribos nesutampa su siūlytomis). 

2. Socialinė infrastruktūra ir paslaugos, nepaisant su socialinės aplinkos būklės gerinimu susiju-

sių sprendinių deklaratyvaus pobūdžio, Kruonio miestelyje plėtojamos (pvz., įkurtas Kruonio 

gimnazijos universalus daugiafunkcis skyrius), pirmiausia, renovuojant ir pritaikant vietos 

bendruomenės poreikiams esamus visuomeninius statinius ir teritorijas. 

3. Ekonominės aplinkos būklė, nepaisant jai būdingo neapibrėžtumo (ypač, kaimiškose vietovė-

se), yra betarpiškai susijusi su bendromis Kaišiadorių rajone ir Kauno regione (apskrityje) vyk-

domomis gyventojų verslumo skatinimo, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo iniciatyvomis ir 

stambesniais valstybės, savivaldybės ar privataus kapitalo investiciniais projektais. Todėl 

Bendrojo plano galimybės paskatinti Kruonio miestelio ekonominę raidą yra ribotos (pvz., są-

lygų daugiafunkciam žemės naudojimui sudarymas yra beveik vienintelė priemonė, leidžianti 

įvairių ekonominės veiklos formų gyvavimą tiek aktyvios, tiek pasyvios raidos vietovėse). 

4. Kruonio miestelio teritorijos planinė ir erdvinė struktūra formuojama pavieniais, dažniausiai į 

viešųjų miestelio erdvių tvarkymą orientuotais projektais (pvz., formuojami bendro naudoji-

mo ir rekreacinių teritorijų žemės sklypai). Tačiau vystymas būtų kur kas tikslingesnis, jei 

Bendrajame plane būtų konkretizuoti atskirų miestelio zonų (kvartalų ir jų dalių) vystymo re-

žimai (modernizavimas, konversija ir kt.) – tai leistų apibrėžti ne tik gyvenamųjų, bet ir ko-

mercinių teritorijų atnaujinimo poreikį bei plėtros galimybes (perspektyvas). 

5. Nors dabartinė Kruonio miestelio raida yra daugiau savaiminis procesas, nuoseklesniam ir 

esmines susiklosčiusios urbanistinės struktūros problemas sprendžiančiam bei vertingąsias 

vietovės kompozicinės sąrangos ypatybes išlaikančiam plėtojimui ir toliau būtinas komplek-

siškas požiūris, kuris turėtų būti apibrėžtas Bendrajame plane ir aiškiai suvokiamas jo spren-
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dinių įgyvendinimo programoje (išskiriant vystymo kryptis, etapus ir konkrečias priemones, 

ypač, orientuotas į miestelio istorinės dalies rekonstrukciją ir tausojantį naudojimą). 

6. Pavieniai veiksmai, vykdomi su tikslu tvarkyti bendro naudojimo ir rekreacines erdves Kruo-

nio miestelyje, dar negarantuoja gamtinės aplinkos būklės gerėjimo – pastarojo pagrindas 

(Bendrojo plano tikslų ir uždavinių apimtyje) yra atkurtinų gamtinio karkaso elementų lokali-

zavimas, tvarkytinų esamų ir įrengtinų naujų želdynų nustatymas, taip sudarant prielaidas 

kryptingam miestelio želdynų sistemos, kitų neurbanizuojamų teritorijų tinklo vystymui ir 

kraštovaizdžio formavimui. 

7. Kruonio miestelio istorinio cento rekonstrukcija ir fizinės aplinkos atnaujinimas yra vienas iš 

Bendrajame plane įtvirtintų vietovės erdvinės struktūros ir vizualinio identiteto formavimo 

prioritetų, kuris gali būti realizuojamas rengiant specialųjį planą ar vykdant kitus nekilnoja-

mojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus, taip sukuriant prielaidas vertingųjų Kruonio 

miestelio teritorijų apsaugai, tvarkymui ir tausojančiam naudojimui. 

8. Bendrajame plane numatyti susisiekimo infrastruktūros modernizavimo ir plėtros sprendiniai, 

eismo dalyvių saugumą užtikrinančių priemonių diegimas turėtų tiesiogiai prisidėti prie eismo 

sąlygų Kruonio miestelyje gerinimo, tačiau esmingesni esamų automobilių, dviračių ir pėsčių-

jų infrastruktūros tinklo pokyčiai kol kas nepradėti vykdyti. 

9. Bendrajame plane pateikiami techninės infrastruktūros (vandentiekio, nuotekų, ryšių, elekt-

ros tiekimo tinklų, atliekų surinkimo sistemos) modernizavimo ir plėtros siūlymai didžiąja da-

limi vykdomi esant ekonomiškai pagrįstam poreikiui (pvz., planiniai atnaujinimai, pageidau-

jant vartotojams), o kai kurių infrastruktūros sričių (centralizuoto šilumos ir dujų tiekimo tink-

lų) plėtros Kruonio miestelio teritorijoje perspektyvos nėra apibrėžtos. 

4.2. Prognozės 

Kruonio miestelio teritorijos erdvinės ir socioekonominės raidos bendrosios tendencijos (pasyvi plėt-

ra, gyventojų skaičiaus mažėjimas ir pan.) artimiausioje perspektyvoje turėtų nesikeisti. Susiklosčius 

palankioms aplinkybėms (pvz., sėkmingai plėtojant Kruonio technologijų parką, pasireiškiant teigia-

mam išorinių veiksnių poveikiui), įgyvendinant tikslinius gyvenimo kokybės gerinimo vietovėje projek-

tus, ilgalaikėje perspektyvoje galimas neigiamų tendencijų stabilizavimasis. 

Galiojantis Bendrasis planas nagrinėjamu laikotarpiu (2014-2016 m.) atliko ir, tikėtina, ateityje atliks 

teigiamą vaidmenį koordinuojant Kruonio miestelio teritorijos darnų vystymą, užtikrinant miestelio 

aplinkos kokybinį atnaujinimą ir, esant poreikiui, kiekybinę plėtrą. 

Vykdant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną (monitoringą), atskirų teritorijos vysty-

mo sričių ir sprendinių aktualumas ir tikslingumas turės būti detaliau peržiūrėtas patvirtinus Kaišiado-

rių r. sav. teritorijos bendrojo plano pakeitimus. Tuomet bus galima įvertinti Kaišiadorių r. sav. terito-

rijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetų15 ir, tikėtina, principų pokyčių mastą ir galimą jų 

poveikį Kruonio miestelio ir jam gretimų vietovių raidai. 

Bendrojo plano sprendinių koregavimas ar keitimas taip pat gali tapti aktualiu keičiantis teritorijų 

planavimą, naudojimą ar vystymą reglamentuojančiai teisinei bazei ir atskiroms teisės aktų nuosta-

toms (reikalavimams). Todėl ir toliau būtinas Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėjimas, 

siekiant išlaikyti esminius teritorijos vystymo prioritetus ir principus, tačiau, įvertinus realias viešojo 

sektoriaus finansines galimybes (prioritetą teikiant viešiesiems interesams) ir privataus sektoriaus 

poreikius, lanksčiai modeliuojant sprendinių įgyvendinimo būdus ir koordinuojant už jų vykdymą at-

sakingų subjektų veiksmus. 

                                                           
15

 Šiuo metu galiojantis Kaišiadorių r. sav. teritorijos bendrasis planas buvo pradėtas ekonominio pakilimo peri-
odu (2007 m.) 
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4.3. Siūlymai 

Priemonių įgyvendinimo gerinimas 

• Siekiant geriau koordinuoti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir kompleksinių priemo-

nių vykdymą, stiprinti bendradarbiavimą ir komunikaciją tarp Savivaldybės administracijos, 

Savivaldybės įmonių, kitų biudžetinių įstaigų ir valstybinių institucijų. 

• Nustatyti Bendrojo plano prioritetinius sprendinius ar kompleksiškai vystytinas teritorijas, ku-

rioms būtų skiriamas tikslinis dėmesys, telkiami papildomi instituciniai ir finansiniai ištekliai. 

• Užtikrinti Savivaldybės teritorijos ir jos dalių kompleksinių ir specialiųjų planų sprendinių in-

tegraciją, teritorijų planavimo dokumentų sprendinių (priemonių) įtraukimą į Savivaldybės 

strateginius ir Savivaldybės įmonių bei kitų valstybinių įstaigų veiklos planus. 

Priemonių įgyvendinimo plano keitimas 

• Atsižvelgiant į ekspertinio vertinimo metu patikslintus atskirų priemonių aprašus (1 priedas), 

siūloma koreguoti jų pavadinimus, rezultatus, atsakingus vykdytojus ir finansavimo šaltinius, 

papildyti Priemonių planą praleistais Bendrojo plano sprendiniais, pateikiant pilnus juos per-

teikiančių priemonių aprašymus. 

• Atsižvelgiant į išvadas dėl atskirų priemonių tikslingumo, siekiant pagerinti Bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimo koordinavimą ir stebėsenos vykdymą, rekomenduojama iš priemo-

nių plano šalinti tas priemones, kurių rezultatai nėra tiesioginiai Bendrojo plano tikslai (2.2, 

2.3, 2.5, 2.9, 2.10, 3.2, 3.3, 3.4, 6.6, 7.3 ir 9.9) ir kurių realizavimas galimas vykdant kitas 

kompleksines priemones (2.4, 2.6, 4.7, 5.4, 5.5, 5.11, 5.13, 6.1, 6.3, 6.8, 6.9, 6.10, 9.4 ir 9.7). 

Taip pat siūloma apsvarstyti kai kurių priemonių tikslingumą (2.7, 4.1, 5.1, 9.6, 9.11, 9.13, 

9.14 ir 9.15) ir spręsti dėl jų konkretizavimo ar naikinimo. Informacija apie siūlomus Priemo-

nių plano pokyčius pateikiama 4.3.1 lentelėje. 

4.3.1 lentelė. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano pokyčiai 

 Priemonių plano struktūra 

 Skyriai Poskyriai Priemonės 

Pradinis variantas 9 – 68 

Pakoreguotas variantas (juo vadovaujantis 
rengiama stebėsenos ataskaita) 

9 – 69 

Galutinis variantas (pašalinus naikinti ar ap-
jungti siūlomas priemones) 

8 – 44 

 

Bendrojo plano keitimas ar koregavimas 

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu rengiamasi keisti aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumen-

tą (Kaišiadorių r. sav. teritorijos bendrąjį planą), kurio sprendiniai turės įtakos Bendrajam planui, keis-

ti ar koreguoti Bendrojo plano kol kas nėra poreikio, o nustatyti nežymūs trūkumai ženklaus povei-

kio tolesniam Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui neturi. 

Kiti siūlymai 

• Stiprinti Savivaldybės vadovų ir specialistų kompetencijas teritorijų vystymo, planavimo ir 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos srityse. 

• Siekti glaudesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo įgyvendinant kompleksinio teritorijų pla-

navimo dokumentų sprendinius ir vykdant šių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių 

įgyvendinimo stebėseną. 

• Geriau informuoti Savivaldybės gyventojus apie rengiamus jų gyvenviečių teritorijų planavi-

mo dokumentus, vykdomą jų sprendinių įgyvendinimą, šio proceso stebėseną ir jos rezulta-

tus. 
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5. Priedai 
5.1. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas 

5.2. Bendrojo plano metiniai rodikliai 
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5.1. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas 

1 skyrius. Kruonio miestelio įtakos zona 

Nr. Priemonės pava-
dinimas 

Laukiamų rezulta-
tų aprašymas 

Atsakingi vykdyto-
jai (-as) 

Deleguota Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendinimo 
pradžia 

Įgyvendinimo 
pabaiga 

Statusas Įgyvendinimo 
data 

Rezultato apra-
šymas 

1.1 (BP 2.1) Kruonio 
miestelio admi-
nistracinių ribų 
koregavimas 

Parengtas Kruonio 
miestelio admi-
nistracinių ribų 
koregavimo pro-
jektas, įteisintos 
pakoreguotos 
miestelio teritori-
jos ribos 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2014 2024 Įgyvendinta 2015-03-26, 2016-
10-19 

Parengtas „Kai-
šiadorių rajono 
savivaldybės 
kaimo gyvenamų-
jų vietovių terito-
rijų ribų nustaty-
mo planas“, 
patvirtintas Kai-
šiadorių r. sav. 
tarybos 2015-03-
26 sprendimu Nr. 
V14-54. Šiuo 
dokumentu kore-
guojamos ir Kruo-
nio miestelio 
teritorijos admi-
nistracinės ribos. 
Pakeitimai įteisinti 
LR Vyriausybės 
nutarimu „Dėl 
Kaišiadorių rajono 
savivaldybės 
gyvenamosios 
vietovės pavadi-
nimo pakeitimo, 
gyvenamųjų 
vietovių nustaty-
mo, panaikinimo 
ir teritorijų ribų 
nustatymo“ (pat-
virtintu 2016-10-
19 sprendimu Nr. 
1043). 

 

2 skyrius. Socialinė aplinka 

Nr. Priemonės pava-
dinimas 

Laukiamų rezulta-
tų aprašymas 

Atsakingi vykdyto-
jai (-as) 

Deleguota Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendinimo 
pradžia 

Įgyvendinimo 
pabaiga 

Statusas Įgyvendinimo 
data 

Rezultato apra-
šymas 

2.1 (BP 3) Renovuoti 
buvusį pašto 
pastatą ir jame 
steigti daugia-

Parengtas buv. 
pašto pastato 
renovacijos te-
chninis projektas, 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Įgyvendinta 2014-07-31 Kaišiadorių r. sav. 
tarybos 2014-07-
31 sprendimu Nr. 
V17-215 renovuo-
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funkcinį centrą, 
kuriame veiks 
darželio grupė 

renovuotame 
pastate įkurtas 
daugiafunkcis 
centras su ikimo-
kyklinio ugdymo 
grupe 

skyrius, Švietimo 
skyrius) 

tame buvusio 
pašto pastate 
2014-09-01 įsteig-
tas Kruonio gim-
nazijos universa-
lus daugiafunkcis 
skyrius, kuriame 
veikia ikimokykli-
nio ir priešmokyk-
linio ugdymo 
grupės. 

2.2 (BP 3) Numatyti 
lėšas viešosios 
infrastruktūros – 
gatvių apšvietimo, 
šaligatvių, nuova-
žų, dviračių takų, 
parkų ir t.t., įren-
gimui, renovavi-
mui ir eksploata-
vimui 

Skirtų lėšų kiekis, 
įgyvendintų pro-
jektų skaičius ir 
sąrašas 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Priemonę naikinti, 
nes ji yra bendro 
pobūdžio siūly-
mas, kurio rezul-
tatas nėra tiesio-
ginis BP tikslas. 
Konkretūs viešo-
sios infrastruktū-
ros objektai, kurių 
įrengimui, reno-
vavimui ar eksp-
loatavimo priežiū-
rai turėtų būti 
skirtas tikslinis 
finansavimas, BP 
neįvardinami. 

2.3 (BP 3) Intensyviau 
skatinti ir remti 
daugiabučių 
gyvenamųjų 
namų bendrijų 
steigimą 

Įsteigtų daugiabu-
čių namų bendrijų 
skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Ūkio plėtros 
skyrius) 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
priemonė nevyk-
doma. Priemonę 
naikinti, nes ji yra 
bendro pobūdžio 
siūlymas, kurio 
rezultatas nėra 
tiesioginis BP 
tikslas. 

2.4 (BP 3) Komplek-
siškai renovuoja-
mose ir naujai 
įsisavinamose 
teritorijose for-
muoti universalią 
aplinką, kuri 
užtikrintų asme-
nims, turintiems 
specialiųjų porei-
kių, laisvą judėji-

Parengtų komp-
leksinių renovaci-
jos projektų ir 
kompleksinių 
teritorijos sutvar-
kymo projektų 
skaičius. Universa-
lios aplinkos 
formavimo reika-
lavimus tenkinan-
čių projektų 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, Ūkio 
plėtros skyrius) 

– Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu atitin-
kamų teritorijų 
planavimo doku-
mentų ir/ar pro-
jektų nebuvo 
parengta (prie-
monė nevykdo-
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mą be lydinčiųjų 
asmenų pagalbos 

skaičius ma). Priemonę 
naikinti, nes ji yra 
bendro pobūdžio 
siūlymas, kuris 
gali būti realizuo-
jamas vykdant 
kitas kompleksi-
nes priemones (žr. 
4.5). 

2.5 (BP 3) Didinti 
socialinio būsto ir 
būsto asmenims 
su specialiais 
poreikiais pasiūlą 

Socialinių būstų 
skaičius, socialinio 
būsto laukiančių 
šeimų ir asmenų 
skaičius, būsto 
pritaikymo asme-
nims su specialiai-
siais poreikiais 
projektų skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Turto valdymo 
skyrius, Socialinės 
paramos skyrius) 

– Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
Kruonio mstl. šiuo 
metu yra 2 socia-
liniai būstai, o 
socialinio būsto 
laukiančių šeimų 
ir asmenų skaičius 
– 5. Priemonę 
naikinti, nes ji yra 
bendro pobūdžio 
siūlymas, kurio 
rezultatas nėra 
tiesioginis BP 
tikslas. 

2.6 (BP 3) Siekiant 
padidinti būstų 
renovacijai pa-
naudojamų lėšų 
efektyvumą, 
skatinti gyvento-
jus rengti būstų 
renovacijos inves-
ticinius projektus 

Parengtų daugia-
bučių gyvenamųjų 
namų moderniza-
vimo investicinių 
projektų skaičius, 
modernizuotų 
pastatų skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Ūkio plėtros 
skyrius) 

– Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
priemonė nevyk-
doma. Priemonę 
naikinti, nes ji yra 
bendro pobūdžio 
siūlymas, kuris 
gali būti realizuo-
jamas vykdant 
kitas kompleksi-
nes priemones (žr. 
4.3, 4.4). 

2.7 (BP 3) Miesto 
teritorijose, skir-
tose visuomenės 
poreikiams, kultū-
rinių paslaugų ir 
kompleksų terito-
rijose turi atsirasti 
nauji kultūros ir 
sporto kompleksai 

Parengtų teritori-
jų planavimo 
dokumentų, 
techninių projek-
tų, numatančių 
naujų kultūros ir 
sporto kompleksų 
statybą, skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, Kultūros ir 
paveldosaugos 
skyrius, Švietimo 
skyrius) 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 
Dėl neaiškaus 
naujų visuomeni-
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nių objektų staty-
bos poreikio ir 
ribotų finansinių 
galimybių, tikslin-
giau skatinti 
esamų visuome-
ninių pastatų 
modernizavimą ir 
pritaikymą kultū-
rinei paskirčiai 
(pvz., 2014 m. 
renovavus buvusį 
pašto pastatą, 
įkurtas Kruonio 
gimnazijos univer-
salus daugiafunk-
cis skyrius). Per-
žiūrėjus priemo-
nės tikslingumą, 
siūlomą ją konkre-
tizuoti (numatant 
konkrečius vi-
suomeninius 
objektus) arba 
naikinti (jei naujų 
objektų poreikis 
nenustatytas). 

2.8 (BP 3) Kaišiadorių 
r. Kruonio gimna-
zijos sporto aikš-
tyno moderniza-
vimas 

Modernizuotas 
Kaišiadorių r. 
Kruonio gimnazi-
jos sporto aikšty-
nas 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, Švietimo 
skyrius) 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Vykdoma – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
Kaišiadorių r. sav. 
administracijos 
direktoriaus 2006-
12-22 įsakymu 
patvirtintas žemės 
sklypo suforma-
vimo mokyklos 
sporto aikštynui 
įrengti Kruonio 
mstl. detalusis 
planas (TP regist-
ro Nr. 
T00012344), 
tačiau projekta-
vimo darbai ir 
įrengimo darbai 
nepradėti. 

2.9 (BP 3) Plėtoti 
bendradarbiavimą 

Surengtų kursų 
skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 

– Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
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su Kultūros cent-
ru, biblioteka ir 
kitomis visuome-
ninėmis instituci-
jomis, organizuo-
jant mokiniams 
šviečiamuosius – 
informacinius 
kursus apie nei-
giamų socialinių 
reiškinių: alkoho-
lizmo, narkomani-
jos, rūkymo, 
nusikalstamumo, 
nekultūringo 
vairavimo ir t. t. 
žalą individui bei 
visuomenei 

(Švietimo skyrius, 
Kruonio seniūnija) 

ta informacija, 
priemonė nepra-
dėta vykdyti. 
Priemonę naikinti, 
nes ji yra bendro 
pobūdžio siūly-
mas, kurio rezul-
tatas nėra tiesio-
ginis BP tikslas. 

2.10 (BP 3) Vykdyti 
nuolatinę socialiai 
pažeidžiamų 
asmenų skaičiaus 
dinamikos ir 
socialinių grupių 
poreikių pokyčių 
stebėseną ir skirti 
lėšų vasaros ar 
mokyklinių atos-
togų metu organi-
zuoti laisvalaikį 
vaikams iš sociali-
nės rizikos šeimų, 
pagal socialinio 
bendravimo 
įgūdžių formavi-
mo 

Parengtų stebė-
senos ataskaitų 
skaičius, skirtų 
lėšų vasaros ar 
mokyklinių atos-
togų metu organi-
zuoti laisvalaikį 
vaikams iš sociali-
nės rizikos šeimų 
kiekis. 
Socialiai pažei-
džiamų asmenų 
skaičius, skirtų 
lėšų kiekis 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Socialinės para-
mos skyrius) 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vykdytojas infor-
macijos apie 
priemonės vyk-
dymą nepateikė. 
Priemonę naikinti, 
nes ji yra bendro 
pobūdžio siūly-
mas, kurio rezul-
tatas nėra tiesio-
ginis BP tikslas. 

 

3 skyrius. Ekonominė ir verslo aplinka 

Nr. Priemonės pava-
dinimas 

Laukiamų rezulta-
tų aprašymas 

Atsakingi vykdyto-
jai (-as) 

Deleguota Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendinimo 
pradžia 

Įgyvendinimo 
pabaiga 

Statusas Įgyvendinimo 
data 

Rezultato apra-
šymas 

3.1 (BP 4) Technologi-
jų parko projekto 
Kruonio hidroa-
kumuliacinės 
elektrinės teritori-
joje parengimas 

Parengtas techno-
logijų parko Kruo-
nio hidroakumu-
liacinės elektrinės 
teritorijoje inves-
ticinis projektas 

AB „Lietuvos 
energijos gamy-
ba“ 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Vykdoma – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
priemonė vykdo-
ma (iš dalies 
įgyvendinta): 
2011-04-25 atlik-
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tas strateginis 
pasekmių aplinkai 
vertinimas (SPAV) 
ir Kruonio techno-
logijų parko teri-
torijos detalusis 
planas; 2014-08-
28 užbaigtas 
projektas Nr. VP2-
2.4-ŪM-01-V-01-
011 „Inžinerinės 
infrastruktūros 
įrengimas Kruonio 
pramoniniame 
parke, esančiame 
Kruonio HAE 
teritorijoje“, kurio 
vykdymo metu 
teritorijoje įrengti 
du vandens gręži-
niai, paklotas 
vandens nuotekų 
kolektorius, re-
konstruotas 
esamas betoninis 
kelias į vietinės 
reikšmės kelią 
4931 m kelio 
ruože. Kita rei-
kiama inžinerinė 
infrastruktūra bus 
plėtojama atsira-
dus investuoto-
jams, už kurių 
pritraukimą atsa-
kinga VšĮ „Inves-
tuok Lietuvoje“. 
Teritorijoje taip 
pat planuojama 
papildomai įrengti 
vėjo elektrinių 
parką – paren-
giamuosius dar-
bus (PAV, PVSV 
vertinimą, detalio-
jo plano ir verslo 
modelio rengimą) 
vykdo AB „Lietu-
vos energijos 
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gamyba“ (projek-
tas Nr. PR140051 
„Vėjo elektrinių 
parko Kruonio 
HAE teritorijoje 
įrengimo paren-
giamieji darbai“). 
Kadangi Kruonio 
HAE technologijų 
parkas nepatenka 
į Kruonio mieste-
lio teritorijos 
bendruoju planu 
suplanuotą terito-
riją, tikslinga šią 
priemonę perkelti 
į 1 skyrių „Kruonio 
miestelio įtakos 
zona“ arba naikin-
ti. 

3.2 (BP 4) Plėtojant 
smulkų ir vidutinį 
verslą, siūloma 
ugdyti vietinių 
specialistų gebė-
jimus, inicijuoti ir 
vykdyti smulkiam 
ir vidutiniam 
verslui plėtoti 
nukreiptus projek-
tus, tobulinti 
esamą rėmimo 
institucinę siste-
mą 

Smulkiam ir vidu-
tiniam verslui 
plėtoti įgyvendin-
tų projektų skai-
čius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Strateginio pla-
navimo ir investi-
cijų skyrius), VšĮ 
„Kaišiadorių 
verslo ir turizmo 
informacijos 
centras“ 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Vykdoma – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu VšĮ 
„Kaišiadorių 
verslo ir turizmo 
informacijos 
centras“ vykdė 3 
projektus, kurių 
vienas dar tęsia-
mas. Projektai 
orientuoti į visų 
Kaišiadorių r. 
gyventojų verslu-
mo skatinimą. 
Priemonę naikinti, 
nes ji yra bendro 
pobūdžio siūly-
mas, kurio rezul-
tatas nėra tiesio-
ginis BP tikslas. 

3.3 (BP 4) Skatinti 
gyventojų verslu-
mo ugdymą, 
didinti informaci-
jos prieinamumą, 
stiprinti švietimo 
ir profesinį rengi-

Surengtų semina-
rų, konferencijų 
skaičius, įgyven-
dintų projektų 
skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Strateginio pla-
navimo ir investi-
cijų skyrius), VšĮ 
„Kaišiadorių 
verslo ir turizmo 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Vykdoma – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu VšĮ 
„Kaišiadorių 
verslo ir turizmo 
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mą informacijos 
centras“ 

informacijos 
centras“ surengė 
50 renginių verslo 
tematika (semina-
rų, mokymų, 
diskusijų, sąskry-
džių ir pan.), 
kuriuose galimybę 
dalyvauti turėjo 
visi Kaišiadorių r. 
gyventojai (taip 
pat ir Kruonio 
mstl.). Priemonę 
naikinti, nes ji yra 
bendro pobūdžio 
siūlymas, kurio 
rezultatas nėra 
tiesioginis BP 
tikslas. 

3.4 (BP 4) Skatinti 
vystyti turizmo 
verslą, apgyven-
dinimo paslaugas, 
viešojo maitinimo 
paslaugas, amatų 
verslą, pažintinio 
kaimo turizmo 
verslą, ekologinius 
ūkius 

Įmonių skaičius Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Strateginio pla-
navimo ir investi-
cijų skyrius), VšĮ 
„Kaišiadorių 
verslo ir turizmo 
informacijos 
centras“ 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, VšĮ 
„Kaišiadorių 
verslo ir turizmo 
informacijos 
centras“ duome-
nų apie minimas 
paslaugas teikian-
čias įmones pa-
čiame Kruonio 
miestelyje neturi. 
Priemonę naikinti, 
nes ji yra bendro 
pobūdžio siūly-
mas, kurio rezul-
tatas nėra tiesio-
ginis BP tikslas. 

 

4 skyrius. Teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymo principai 

Nr. Priemonės pava-
dinimas 

Laukiamų rezulta-
tų aprašymas 

Atsakingi vykdyto-
jai (-as) 

Deleguota Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendinimo 
pradžia 

Įgyvendinimo 
pabaiga 

Statusas Įgyvendinimo 
data 

Rezultato apra-
šymas 

4.1 (BP 5) Gyvenamo-
sios aplinkos, 
viešųjų erdvių ir 
kitų teritorijų 
modernizavimas, 
rekonstrukcija 

Parengtų gyve-
namosios aplin-
kos, viešųjų erdvių 
ir kitų teritorijų 
modernizavimą, 
rekonstrukciją 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, Ūkio 
plėtros skyrius) 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Vykdoma – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
teritorijoje žemės 
reformos žemėt-
varkos projektais 
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numatančių 
teritorijų plana-
vimo ir techninių 
projektų skaičius 

suformuoti 5 
bendro naudoji-
mo viešųjų erdvių 
ir rekreacinių 
teritorijų žemės 
sklypai. Priemonę 
konkretizuoti, 
nurodant moder-
nizuojamas ar 
rekonstruojamas 
miestelio teritori-
jas, arba naikinti, 
numatant jos 
realizavimą vyk-
dant kitas komp-
leksines priemo-
nes (žr. 4.4, 4.5). 

4.2 (BP 5.1) Būsto 
plėtrai pirmiausia 
įsisavinti vidinius 
teritorinius rezer-
vus, panaudojant 
jau esamą mieste-
lio infrastruktūrą 

Parengtų teritori-
jų planavimo 
dokumentų, 
techninių projek-
tų, numatančių 
gyvenamojo būsto 
plėtrą urbanizuo-
tuose ir urbani-
zuojamose mies-
telio teritorijose, 
skaičius, pastatytų 
būstų skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 

4.3 (BP 5.1) Gerinti 
būsto ir aplinkos 
kokybę moderni-
zuojant ir atnauji-
nant esamą gyve-
namąjį fondą 

Parengtų gyve-
namųjų pastatų ir 
jų aplinkos mo-
dernizavimo 
(atnaujinimo) 
techninių projektų 
skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, Ūkio 
plėtros skyrius) 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 

4.4 (BP 5.1) Numato-
moms moderni-
zuoti gyvenamo-
sioms teritorijoms 
turi būti parengti 
kompleksiniai 
atnaujinimo 
(modernizavimo) 
planai 

Parengtų komp-
leksinių gyvena-
mųjų teritorijų 
atnaujinimo 
(modernizavimo) 
planų skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 
Reikalinga konkre-
tizuoti moderni-
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zuotinas gyvena-
mąsias ir kitas 
teritorijas, ku-
rioms tokie do-
kumentai turėtų 
būti rengiami. 

4.5 (BP 5.2) Miestelio 
centrinėje dalyje 
numatomas 
kompleksinis 
gerbūvio, užsta-
tymo ir infrastruk-
tūros atnaujini-
mas ir moderniza-
vimas 

Parengtas mieste-
lio centrinės 
dalies kompleksi-
nis gerbūvio, 
užstatymo ir 
infrastruktūros 
atnaujinimo ir 
modernizavimo 
projektas 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, Ūkio 
plėtros skyrius) 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 

4.6 (BP 5.2) Miestelio 
šiaurinėje teritori-
joje, numatoma 
verslo ir pramo-
nės zona, prie 
buvusių fermų 
kompleksų 

Parengtų teritori-
jų planavimo 
dokumentų ir 
techninių projek-
tų, kuriais numa-
toma verslo ir 
pramonės objektų 
statyba šiaurinėje 
miestelio dalyje, 
skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 

4.7 (BP 5.2) Formuo-
jama nauja Kauno 
g. atkarpa ir jos 
užstatymas su 
komercijos funkci-
ja 

Nutiesta nauja 
Kauno g. atkarpa, 
prie naujos gatvės 
atkarpos parengtų 
detaliųjų planų 
komercinės pa-
skirties teritori-
joms skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, Ūkio 
plėtros skyrius) 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 
Priemonę naikinti, 
numatant jos 
realizavimą vyk-
dant kitas komp-
leksines priemo-
nes (žr. 4.6). 

 

5 skyrius. Miestelio urbanistinė kompozicinė struktūra 

Nr. Priemonės pava-
dinimas 

Laukiamų rezulta-
tų aprašymas 

Atsakingi vykdyto-
jai (-as) 

Deleguota Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendinimo 
pradžia 

Įgyvendinimo 
pabaiga 

Statusas Įgyvendinimo 
data 

Rezultato apra-
šymas 

5.1 (BP 6.3) Esamų 
kvartalų renovaci-
ja 

Parengtų kvartalų 
renovacijos pro-
jektų skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
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urbanistikos 
skyrius) 

lėšos nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 
Priemonę konkre-
tizuoti, nurodant 
modernizuotinus 
esamus kvartalus, 
arba naikinti, 
numatant jos 
realizavimą vyk-
dant kitas komp-
leksines priemo-
nes (žr. 4.3, 4.4, 
4.5). 

5.2 (BP 6.3) Neefek-
tyviai panaudotų 
teritorijų moder-
nizavimas bei 
konversija 

Parengtų neefek-
tyviai naudojamų 
teritorijų moder-
nizavimo ir kon-
versijos projektų 
skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 
Priemonę konkre-
tizuoti, nurodant 
modernizuojamas 
ar konvertuoja-
mas neefektyviai 
naudojamas 
teritorijas. 

5.3 (BP 6.2) Centrinės 
miestelio aikštės 
sutvarkymas 

Parengtas aikštės 
sutvarkymo te-
chninis projektas, 
sutvarkyta aikštės 
erdvė ir jos priei-
gos 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 

5.4 (BP 6.2) Buvusios 
aikštės želdynų 
pertvarkymas 

Parengtas projek-
tas aikštės želdi-
nių pertvarkymui, 
pertvarkyti želdy-
nai 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
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kitų projektų 
nebuvo parengta. 
Priemonę naikinti, 
numatant jos 
realizavimą vyk-
dant kitas komp-
leksines priemo-
nes (žr. 5.3). 

5.5 (BP 6.2) Aptarna-
vimo infrastruktū-
ros objektų mies-
telio centrinėje 
dalyje išsaugoji-
mas, kūrimas 

Aptarnavimo 
infrastruktūros 
objektų miestelio 
centrinėje dalyje 
skaičius ir pokytis 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 
Priemonę naikinti, 
nes jos rezultatas 
nėra tiesioginis BP 
tikslas arba gali 
būti iš dalies 
realizuojamas 
vykdant kitas 
kompleksines 
priemones (žr. 
4.5). 

5.6 (BP 6.2) IT parko 
kūrimas 

Įkurtas IT parkas AB „Lietuvos 
energijos gamy-
ba“ 

– Valstybės biudže-
to lėšos 

2014 2024 Vykdoma – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
2013-06-13 suda-
ryta trišalė sutar-
tis tarp AB „Lietu-
vos energijos 
gamyba“, VšĮ 
„Investuok Lietu-
voje“ ir Kauno 
laisvosios ekono-
minės zonos 
valdymo UAB dėl 
bendradarbiavimo 
siekiant pritraukti 
strateginius inves-
tuotojus į Kruonio 
pramoninį parką. 
LR Vyriausybės 
2010-10-20 nuta-
rimu Nr. 1495 
Kruonio pramoni-
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nio parko įkūrimo 
projektas pripa-
žintas valstybei 
svarbiu ekonomi-
niu projektu (Žin., 
2010, Nr. 125-
6417). LR Vyriau-
sybė yra priėmusi 
nutarimą Nr. 
1515, kuriuo 
keičiamas LR 
Vyriausybės 2006-
06-14 nutarimas 
Nr. 580 „Dėl 
Kauno laisvosios 
ekonominės 
zonos teritorijos 
ribų patvirtinimo 
ir specialiojo 
plano rengimo“. 
Priimtame nuta-
rime patvirtintos 
naujos Kauno LEZ 
teritorijos ribos, į 
ją įtraukiant 
75,3001 ha Kruo-
nio pramoninio 
parko plotą, 
kuriame planuo-
jama įrengti IT 
parką. Kadangi 
Kruonio HAE 
technologijų 
parkas nepatenka 
į Kruonio mieste-
lio teritorijos 
bendruoju planu 
suplanuotą terito-
riją, tikslinga šią 
priemonę perkelti 
į 1 skyrių „Kruonio 
miestelio įtakos 
zona“ arba naikin-
ti. 

5.7 (BP 6.2) Autoke-
leivių aptarnavi-
mo objektų staty-
ba (degalinė, 
autoservisas ar 

Parengti teritorijų 
planavimo doku-
mentai ir techni-
niai projektai, 
numatantys 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
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kt.) rytinėje mies-
telio dalyje 

autokeleivių 
aptarnavimo 
objektų statybą, 
rytinėje miestelio 
dalyje 

rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 

5.8 (BP 6.2) Prekybos 
centro statyba 
rytinėje miestelio 
dalyje 

Parengtas teritori-
jų planavimo 
dokumentas ir 
techninis projek-
tas, numatantis 
prekybos centro 
statybą, rytinėje 
miestelio dalyje 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 
Reikalinga nusta-
tyti prekybos 
centro statybos 
miestelio prieigo-
se poreikį ir gali-
mą poveikį pla-
nuojamam atnau-
jinti miestelio 
centrui (žr. 4.5). 

5.9 (BP 6.2) Rekreaci-
nių teritorijų 
miestelio pietinė-
je dalyje vystymas 

Parengtų teritori-
jų planavimo 
dokumentų, 
numatančių 
rekreacinių ir 
poilsio teritorijų 
formavimą pieti-
nėje miestelio 
dalyje, skaičius, 
suformuotų rek-
reacinių ir poilsio 
teritorijų skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 

5.10 (BP 6.2) Naujo 
stadiono įrengi-
mas teritorijoje 
tarp Pušyno g. ir 
miško 

Įrengtas naujas 
stadionas teritori-
joje tarp Pušyno 
g. ir miško 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 

5.11 (BP 6.3) Numato-
mas esamo Kruo-
nės upelio krantų 
ir šlaitų, tvenkinių 
puoselėjimas ir 

Parengtų projektų 
Kruonės upelio 
krantų ir šlaitų, 
tvenkinių puoselė-
jimui skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Europos Sąjungos 
paramos lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
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pilnavertis integ-
ravimas į mieste-
lio struktūrą 

rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 
Priemonę naikinti, 
numatant jos 
realizavimą vyk-
dant kitas komp-
leksines priemo-
nes (žr. 5.12). 
Tikslinga priemo-
nę perkelti į 6 
skyrių „Gamtinės 
aplinkos forma-
vimas“. 

5.12 (BP 6.3) Planuo-
jamų ir esamų 
miestelio parkų 
kokybinis pageri-
nimas, sukuriant 
privalomą rekrea-
cinę infrastruktū-
rą 

Parengtų esamų ir 
planuojamų 
želdynų (parkų) 
sutvarkymo, 
įrengiant privalo-
mąją rekreacinę 
infrastruktūrą, 
projektų skaičius, 
sutvarkytų želdy-
nų skaičius. 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 
Priemonę konkre-
tizuoti nurodant 
tvarkytinų esamų 
ir įrengtinų naujų 
miestelio želdynų 
sąrašą. Tikslinga 
priemonę perkelti 
į 6 skyrių „Gamti-
nės aplinkos 
formavimas“. 

5.13 (BP 6.3) Išeksploa-
tuoto karjero, 
buvusių fermų 
apleistų ir esamų 
statinių užimtų 
teritorijų naujas 
funkcinis panau-
dojimas 

Išeksploatuoto 
karjero, buvusių 
fermų teritorijose 
parengtų teritori-
jų planavimo 
dokumentų skai-
čius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 
Priemonę naikinti, 
numatant jos 
realizavimą vyk-
dant kitas komp-
leksines priemo-
nes (žr. 5.2). 
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6 skyrius. Gamtinės aplinkos formavimas 

Nr. Priemonės pava-
dinimas 

Laukiamų rezulta-
tų aprašymas 

Atsakingi vykdyto-
jai (-as) 

Deleguota Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendinimo 
pradžia 

Įgyvendinimo 
pabaiga 

Statusas Įgyvendinimo 
data 

Rezultato apra-
šymas 

6.1 (BP 7.1) Rengiant 
tolimesnius teri-
torijų planavimo 
dokumentus ir 
techninius projek-
tus ypatingą 
dėmesį skirti 
svarbiausių Kruo-
nio miestelio 
gamtinio karkaso 
– Kruonės ir 
Ymastos upių 
slėnių – elementų 
išsaugojimui, 
pažeistų, apleistų 
ruožų atstatymui, 
savitumo užtikri-
nimui ir pritaiky-
mui rekreacinėms 
reikmėms, tamp-
riai įjungiant 
gamtinio karkaso 
teritorijas į ben-
drą miestelio 
urbanistinį audinį, 
suformuojant jose 
naujus miestelio 
parkus, viešąsias 
erdves 

Parengtų teritori-
jų planavimo 
dokumentų ir 
techninių projek-
tų, kuriais planuo-
jamos ir tvarko-
mos Kruonės ir 
Ymastos upių 
sėlių teritorijos, 
skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 
Priemonę naikinti, 
nes ji yra bendro 
pobūdžio siūly-
mas, kuris gali 
būti realizuojamas 
vykdant kitas 
kompleksines 
priemones (žr. 
5.12). 

6.2 (BP 7.1) Renovuo-
ti bei rekultivuoti 
miestelio teritori-
joje esančius 
apleistus vandens 
telkinius ir jų 
pakrantes, jas 
pritaikant rekrea-
cijai bei biologinės 
įvairovės gausini-
mui 

Parengtų ir įgy-
vendintų vandens 
telkinių ir jų pa-
krančių sutvarky-
mo projektų 
skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 
Priemonę konkre-
tizuoti, nurodant 
rekultivuotinus 
vandens telkinius, 
arba naikinti, 



Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014-2016 m. 
1 priedas. Kruonio miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymas 

40 
 

numatant jos 
realizavimą vyk-
dant kitas komp-
leksines priemo-
nes (žr. 5.12). 

6.3 (BP 7.2) Įtraukti 
jautrias gamtines 
teritorijas į mies-
telio želdynų 
sistemą 

Jautrių gamtinių 
teritorijų, įtrauktų 
į miesto želdinių 
sistemą plotas 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
priemonė nevyk-
doma. Priemonę 
naikinti, nes ji yra 
bendro pobūdžio 
siūlymas, kuris 
gali būti realizuo-
jamas vykdant 
kitas kompleksi-
nes priemones (žr. 
5.12). 

6.4 (BP 7.2) Formuoti 
atskiruosius 
rekreacinės bei 
apsauginės ir 
ekologinės paskir-
ties želdynus 
naujai įsisavina-
mose miestelio 
zonose 

Parengtų teritori-
jų planavimo 
dokumentų, 
kuriais numato-
mas atskirųjų 
rekreacinės, 
apsauginės ir 
ekologinės paskir-
ties želdynų 
formavimas naujai 
įsisavinamose 
miestelio zonose, 
skaičius, sufor-
muotų atskirųjų 
želdynų plotas 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 

6.5 (BP 7.2) Naujai 
urbanizuojamose 
teritorijose užtik-
rinti sunaikinto ar 
pažeisto gamtinio 
karkaso elementų 
atkūrimą 

Atkurto sunaikin-
to ar pažeisto 
gamtinio karkaso 
elementų plotas 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
priemonė nevyk-
doma. Priemonę 
konkretizuoti, 
nurodant atku-
riamų gamtinio 
karkaso elemen-
tus ir jų plotus, 
arba naikinti, 
numatant jos 
realizavimą vyk-
dant kitas komp-
leksines priemo-
nes (žr. 6.4). 
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6.6 (BP 7.2) Sukurti 
želdynų ir želdinių 
inventorizacijos, 
apskaitos ir prie-
žiūros sistemą 

Sukurta želdynų ir 
želdinių inventori-
zacijos, apskaitos 
ir priežiūros sis-
tema 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Kruonio seniūni-
ja) 

– Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vykdytojas infor-
macijos apie 
priemonės vyk-
dymą nepateikė. 
Priemonę naikinti, 
nes jos rezultatas 
nėra tiesioginis BP 
tikslas. 

6.7 (BP 5.2) Teritori-
jas, esančias palei 
pagrindinius 
kelius, kelių ap-
saugos zonoje, 
siūloma apsodinti 
apsauginės paskir-
ties želdynais 

Teritorijų, esančių 
prie pagrindinių 
kelių ir apsodintų 
apsauginės paskir-
ties želdynais, 
plotas 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
priemonė nevyk-
doma. 

6.8 (BP 7.2) Įvertinus 
Kruonio miestelio 
kraštovaizdžio 
ypatumus nusta-
tyta, kad svar-
biausia miesto 
vertikalinė domi-
nantė – bažnyčios 
bokštas. Vengti 
aukštais pastatais 
ar inžineriniais 
objektais formuoti 
naują modernaus 
miesto įvaizdį, 
keisti siluetą 

Parengtas specia-
lusis planas, 
kuriame būtų 
numatomi mieste-
lio erdvinės struk-
tūros ir vizualinio 
identiteto forma-
vimo sprendiniai 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
specialusis planas 
neparengtas. 
Tikslinga priemo-
nę perkelti į 5 
skyrių „Miestelio 
urbanistinė kom-
pozicinė struktū-
ra“. Priemonę 
naikinti, numatant 
jos realizavimą 
vykdant kitas 
kompleksines 
priemones (žr. 
7.1).  

6.9 (BP 7.3) Sutvarkyti 
Kruonės ir Ymas-
tos upių kranti-
nes, pritaikant 
rekreaciniam 
naudojimui 

Teritorijų plana-
vimo dokumentų 
ir techninių pro-
jektų, numatančių 
rekreacinių terito-
rijų formavimą ir 
įrengimą Kruonės 
ir Ymastos upių 
pakrantėse, skai-
čius, suformuotų 
rekreacinių terito-
rijų skaičius. 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
nagrinėjamu 
laikotarpiu terito-
rijų planavimo 
dokumentų ir/ar 
kitų projektų 
nebuvo parengta. 
Priemonę naikinti, 
numatant jos 
realizavimą vyk-
dant kitas komp-
leksines priemo-
nes (žr. 5.12). 

6.10 (BP 5.3) Šlaitai, Parengtų projektų Kaišiadorių r. sav. – Savivaldybės 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
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kaip miestelio 
teritorijos krašto-
vaizdžio elemen-
tas, turi išlikti ir 
turi būti pritaikyti 
visuomenės 
poreikiams: čia 
gali būti įrengti 
bendro naudoji-
mo rekreaciniai 
arba apsauginiai 
želdynai. Neužsta-
tytuose žemės 
sklypuose, esan-
čiuose šlaituose, 
rekomenduojama 
įrengti rekreaci-
nius ir apsauginius 
įrenginius – takus, 
laiptus, apžvalgos 
aikšteles, atrami-
nes sieneles ir kt. 

Kruonio miestelio 
šlaitų sutvarkymui 
bei pritaikymui 
rekreacinei veiklai 
skaičius, šlaituose 
įrengtų rekreaci-
nių objektų kiekis 

administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius) 

biudžeto lėšos vykdytojų pateikta 
informacija, 
priemonė nevyk-
doma. Priemonę 
naikinti, numatant 
jos realizavimą 
vykdant kitas 
kompleksines 
priemones (žr. 
5.12). 

 

7 skyrius. Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų naudojimas ir apsauga 

Nr. Priemonės pava-
dinimas 

Laukiamų rezulta-
tų aprašymas 

Atsakingi vykdyto-
jai (-as) 

Deleguota Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendinimo 
pradžia 

Įgyvendinimo 
pabaiga 

Statusas Įgyvendinimo 
data 

Rezultato apra-
šymas 

7.1 (BP 8) Inicijuoti 
valstybės saugo-
mos kultūros 
vertybės – Kruo-
nio miestelio 
istorinio centro 
paveldo apsaugos 
specialųjį planą 

Parengtas Kruonio 
miestelio istorinio 
centro paveldo 
apsaugos specia-
lusis planas, 
įteisintos vertybės 
teritorijos bei 
apsaugos zonos 
ribos, nustatyti 
paveldosaugos 
reikalavimai, 
konkretizuotos 
tvarkymo prie-
monės. 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Kultūros ir pavel-
dosaugos skyrius), 
Kultūros paveldo 
departamento 
Kauno teritorinis 
padalinys 

– Valstybės biudže-
to lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
šiuo metu prie-
monė nevykdo-
ma, tačiau 2017 
m. numatoma 
inicijuoti Kruonio 
miestelio istorinio 
centro paveldo 
apsaugos specia-
liojo plano rengi-
mą. 

7.2 (BP 8) Užtikrinti 
valstybės saugo-
mos archeologi-
nės kultūros 
paveldo vertybės 
–Kruonio piliavie-
tės nustatyto 

Patikslintos Kruo-
nio piliavietės 
teritorijos ribos, 
atliktų tyrimų 
Kruonio piliavietė-
je skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Kultūros ir pavel-
dosaugos skyrius), 
Kultūros paveldo 
departamento 
Kauno teritorinis 

– Valstybės biudže-
to lėšos 

2014 2024 Vykdoma – Piliavietės teritori-
joje 2005–2008 
m. vykdyti archeo-
loginiai kasinėji-
mai. 2017 m. 
planuojama pa-
tikslinti teritorijos 
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apsaugos tikslo – 
mokslinio pažini-
mo įgyvendinimą 

padalinys ribas, vertingąsias 
savybes, nustatyti 
apsaugos regla-
mentus. 

7.3 (BP 8) Geriausiai 
atspindinčias 
regiono savitumą, 
senąsias kapines, 
reikšmingiausias 
Lietuvos ir regio-
no istorijai kapa-
vietes, pažymin-
čius svarbius 
Lietuvai ir regio-
nui įvykius, meni-
niu požiūriu ver-
tingus paminklus 
ir mažosios archi-
tektūros objektus 
įtraukti į turistines 
trasas 

Dailininkų Vlado ir 
Barboros Didžiokų 
kapas įtrauktas į 
lankytinų objektų 
ir turistinių trasų 
aprašus 

VšĮ „Kaišiadorių 
verslo ir turizmo 
informacijos 
centras“ 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Įgyvendinta – Minimas lankyti-
nas objektas 
įtrauktas į turisti-
nio maršruto 
"Kruonis - Kalviai - 
Vilūnai - Darsūniš-
kis" aprašą 
(http://verslas.kai
siado-
rys.lt/index.php?1
684135344). 
Priemonę naikinti, 
nes ji nėra tiesio-
ginis BP tikslas. 

 

8 skyrius. Susisiekimo sistema 

Nr. Priemonės pava-
dinimas 

Laukiamų rezulta-
tų aprašymas 

Atsakingi vykdyto-
jai (-as) 

Deleguota Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendinimo 
pradžia 

Įgyvendinimo 
pabaiga 

Statusas Įgyvendinimo 
data 

Rezultato apra-
šymas 

8.1 (BP 9.4) Esamų 
kelių ir gatvių 
dangos kokybės 
gerinimas 

Naujai asfaltuotų 
kelių ir gatvių ilgis 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Ūkio plėtros 
skyrius), VĮ „Kau-
no regiono keliai“ 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
priemonė nepra-
dėta įgyvendinti. 

8.2 (BP 9.4) Didesnio 
pralaidumo (C 
kategorijos) gat-
vių formavimas 
miesto pakraš-
čiuose (iš rytinės, 
šiaurinės ir šiaurės 
vakarinės pusės) 

Nutiestų naujų C 
kategorijos gatvių 
ir rekonstruotų 
esamų gatvių, 
laikantis C katego-
rijos gatvėms 
keliamų techninių 
reikalavimų, ilgis 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Ūkio plėtros 
skyrius), VĮ „Kau-
no regiono keliai“ 

– Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
priemonė nepra-
dėta įgyvendinti. 
Reikalinga konkre-
tizuoti rekonst-
ruotinų ir naujai 
tiesiamų C kate-
gorijos gatvių 
trasas. 

8.3 (BP 9.4) D katego-
rijos gatvių tinklo 
plėtra naujai 
vystomose gyve-
namosiose terito-
rijose miestelio 

Nutiestų naujų D 
kategorijos gatvių 
ilgis 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Ūkio plėtros 
skyrius) 

– Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
priemonė nepra-
dėta įgyvendinti. 
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vakaruose ir 
šiaurinėje dalyje 

8.4 (BP inžinerinės 
infrastruktūros ir 
susisiekimo ko-
munikacijų brėž.) 
Automobilių 
stovėjimo aikšte-
lės įrengimas šalia 
Ramybės g. 

Parengtas teritori-
jų planavimo 
dokumentas ir 
techninis projek-
tas, įrengta auto-
mobilių stovėjimo 
aikštelė šalia 
Ramybės g. (greta 
kapinių) 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, Ūkio 
plėtros skyrius) 

– Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2014 2024 Vykdoma – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
žemės reformos 
žemėtvarkos 
projektu sufor-
muotas ir Nekilno-
jamojo turto 
registre įregist-
ruotas žemės 
sklypas. 

8.5 (BP inžinerinės 
infrastruktūros ir 
susisiekimo ko-
munikacijų brėž.) 
Naujų dviračių 
takų tiesimas 

Nutiestų dviračių 
takų ilgis 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, Ūkio 
plėtros skyrius) 

– Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
priemonė nevyk-
doma. 

8.6* (BP 9.4) Pėsčiųjų 
eismo sąlygų 
gerinimas 

Įrengtų pėsčiųjų 
perėjų, kitų pės-
čiųjų eismo sau-
gumą užtikrinan-
čių įrenginių 
skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Ūkio plėtros 
skyrius) 

– Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2014 2024 Vykdoma – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
atnaujinta Darsū-
niškio gatvės 
šaligatvio atkarpa 
(ilgis 115 metrų). 

 

9 skyrius. Techninė infrastruktūra 

Nr. Priemonės pava-
dinimas 

Laukiamų rezulta-
tų aprašymas 

Atsakingi vykdyto-
jai (-as) 

Deleguota Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendinimo 
pradžia 

Įgyvendinimo 
pabaiga 

Statusas Įgyvendinimo 
data 

Rezultato apra-
šymas 

9.1 (BP 10.2) Prie 
vandenvietės 
įrengti vandens 
nugeležinimo 
rezervuarą su 
siurbline 

Parengtas techni-
nis projektas, 
įrengtas vandens 
nugeležinimo 
rezervuaras su 
siurbline 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Strateginio pla-
navimo ir investi-
cijų skyrius), UAB 
„Kaišiadorių 
vandenys“ 

– Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
priemonė nepra-
dėta įgyvendinti. 

9.2 (BP 10.2) Naujų 
pajėgesnių valy-
mo įrenginių 
įrengimas 

Parengtas techni-
nis projektas, 
įrengti vandens 
valymo įrenginiai 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Strateginio pla-
navimo ir investi-
cijų skyrius), UAB 
„Kaišiadorių 
vandenys“ 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
priemonė nepra-
dėta įgyvendinti. 

9.3 (BP 10.2) Įrengti 
priešgaisrinius 
hidrantus 

Įrengtų priešgais-
rinių hidrantų 
skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Strateginio pla-

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
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navimo ir investi-
cijų skyrius), UAB 
„Kaišiadorių 
vandenys“ 

lėšos priemonė nepra-
dėta įgyvendinti. 

9.4 (BP 10.2) Numaty-
ti priemones, 
užkertančias kelią 
paviršinių nuote-
kų patekimui į 
buitinį nuotakyną 

Parengtų priemo-
nių sąrašas, pa-
rengtų projektų 
skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Strateginio pla-
navimo ir investi-
cijų skyrius), UAB 
„Kaišiadorių 
vandenys“ 

– Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
priemonė nepra-
dėta įgyvendinti. 
Priemonę naikinti, 
numatant jos 
realizavimą vyk-
dant kitas komp-
leksines priemo-
nes (žr. 9.5). 

9.5 (BP 10.2) Įrengti 
paviršinių nuote-
kų tinklus, atski-
riant lietaus ir 
tirpsmo vandenį 
nuo mišriosios 
nuotakyno siste-
mos 

Parengtų pavirši-
nių nuotekų tinklų 
įrengimo techni-
nių projektų 
skaičius, nutiestų 
paviršinių nuote-
kų tinklų ilgis ir 
įrengtų paviršinio 
vandens (lietaus) 
valymo įrenginių 
skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Strateginio pla-
navimo ir investi-
cijų skyrius), UAB 
„Kaišiadorių 
vandenys“ 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
priemonė nepra-
dėta įgyvendinti. 

9.6 (BP 10.3) Esant 
poreikiui numatyti 
atskirą Kruonio 
miestelio centrinę 
šilumos tinklų 
sistemą rengiant 
Kruonio miestelio 
šilumos ūkio 
specialųjį planą 

Parengtas Kruonio 
miestelio šilumos 
ūkio specialusis 
planas 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Ūkio plėtros 
skyrius), UAB 
„Kaišiadorių 
šiluma“ 

– Europos Sąjungos 
paramos ir savi-
valdybės biudžeto 
lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
priemonė nepra-
dėta įgyvendinti. 
Reikalinga svars-
tyti priemonės 
tikslingumą, nes 
Kruonio miestely-
je šiuo metu nėra 
centralizuotų 
šilumos tinklų, o 
jų įrengimo porei-
kis neaiškus. 

9.7 (BP 10.4) Didinti 
elektros energijos 
paskirstymo 
efektyvumą, 
mažinti energijos 
nuostolius skirs-
tomuosiuose 
tinkluose 

Įgyvendintų pro-
jektų, siekiant 
padidinti energi-
jos paskirstymo 
efektyvumą ir 
mažinant energi-
jos nuostolius, 
kiekis ir priemonių 
sąrašas 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Ūkio plėtros 
skyrius), AB 
„Energijos skirs-
tymo operatorius“ 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Vykdoma – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
įgyvendinti 2 
projektai: Minsko 
tipo Kr-211 keiti-
mas į stulpinę (ST) 
transformatorinę 
Užgirėlio k.; 
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komplektinės 
transformatorinės 
(KT) Kr-406 keiti-
mas į stulpinę 
transformatorinę 
Dijokiškės k., 
Kaišiadorių rajo-
ne. Priemonę 
naikinti, nes ji yra 
bendro pobūdžio 
siūlymas, kurio 
rezultatas nėra 
tiesioginis BP 
tikslas. Priemonės 
realizavimas 
galimas vykdant 
kitas kompleksi-
nes priemones (žr. 
9.8). 

9.8 (BP 10.4) Elektros 
energijos tiekimo 
infrastruktūros 
atnaujinimas 

Rekonstruotų 
elektros energijos 
tiekimo infrast-
ruktūros objektų 
kiekis 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Ūkio plėtros 
skyrius), AB 
„Energijos skirs-
tymo operatorius“ 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Vykdoma – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
rekonstruoti 5 
energetikos ob-
jektai Kruonio I 
mstl., Užgirėlio, 
Dijokiškės, Kalvių 
kaimuose, Kaišia-
dorių rajone. 

9.9 (BP 10.4) Siekti, 
kad vietiniai 
atsinaujinantieji ir 
atliekiniai energi-
jos ištekliai 2025 
metais sudarytų 
ne mažiau kaip 20 
procentų bendro 
pirminės energijos 
balanso 

Vietinių atsinauji-
nančių ir atliekinių 
energijos išteklių 
dalis pirminės 
energijos balanse 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Ūkio plėtros 
skyrius), AB 
„Energijos skirs-
tymo operatorius“ 

– Europos Sąjungos 
paramos lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
priemonė nepra-
dėta įgyvendinti. 
Priemonę naikinti, 
nes ji yra bendro 
pobūdžio siūly-
mas, kurio rezul-
tatas nėra tiesio-
ginis BP tikslas. 

9.10 (BP 10.4) Elektros 
energijos paskirs-
tymo tinklo plėtra 
urbanizuojamose 
teritorijose, tie-
siant kabelines 
linijas 

Parengtų elektros 
energijos paskirs-
tymo tinklo plėt-
ros techninių 
projektų skaičius, 
įrengtų elektros 
paskirstymo tinklo 
linijų (kabelinių) 
ilgis. 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Ūkio plėtros 
skyrius), AB 
„Energijos skirs-
tymo operatorius“ 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Vykdoma – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
parengta 11 
elektros energijos 
paskirstymo tinklo 
plėtros techninių 
projektų. Įrengtų 
elektros paskirs-
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tymo tinklo kabe-
linių linijų ilgis – 
10050 metrų. 

9.11 (BP 10.5) Gamti-
nių dujų tiekimo 
perdavimo ir 
paskirstymo tinklų 
plėtra vykdyti 
pagal naujai 
parengus investi-
cinius projektus 

Parengtas gamti-
nių dujų perdavi-
mo ir paskirstymo 
tinklų plėtros į 
Kruonio miestelį 
investicinis pro-
jektas 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Ūkio plėtros 
skyrius), AB 
„Energijos skirs-
tymo operatorius“ 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
priemonė nepra-
dėta įgyvendinti. 
Reikalinga svars-
tyti priemonės 
tikslingumą, nes 
Kruonio miesteliui 
gamtinės dujos 
šiuo metu netei-
kiamos. 

9.12 (BP 10.6) Išvystyti 
konteinerinių 
aikštelių, skirtų 
atliekų rūšiavimui, 
tinklą 

Įrengtų konteine-
rinių aikštelių, 
skirtų atliekų 
rūšiavimui, skai-
čius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius), SĮ „Kai-
šiadorių paslau-
gos“ 

– Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2014 2024 Vykdoma – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
Kruonio miestely-
je įrengtos 9 
konteinerinės 
aukštelės. 

9.13 (BP 10.6) Sukurti 
specializuotų 
buityje susidaran-
čių pavojingų 
atliekų surinkimo 
tinklą 

Įrengtų pavojingų 
atliekų surinkimo 
punktų skaičius 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius), SĮ „Kai-
šiadorių paslau-
gos“ 

– Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
Kruonio miestely-
je pavojingų 
atliekų surinkimo 
aikštelių nėra. 
Reikalinga svars-
tyti priemonės 
tikslingumą, nes 
pavojingų atliekų 
surinkimo aikšte-
lių tinklo plėtrą 
tikslingiau koordi-
nuoti Kaišiadorių 
rajono savivaldy-
bės lygiu. 

9.14 (BP 10.7) Plėsti 
mobilaus daugia-
kanalio ryšio 
tinklą 

Parengtų techni-
nių projektų ir 
įrengtų naujų 
mobiliojo ryšio 
stočių kiekis 

Kaišiadorių r. sav. 
administracija 
(Architektūros ir 
urbanistikos 
skyrius, Ūkio 
plėtros skyrius), 
mobilaus ryšio 
operatoriai 

– Kiti šaltiniai 2014 2024 Nepradėta vykdyti – Vykdytojas infor-
macijos apie 
priemonės vyk-
dymą nepateikė. 
Reikalinga svars-
tyti priemonės 
tikslingumą, nes 
mobilaus daugia-
kanalio ryšio 
tinklo plėtrą 
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tikslingiau koordi-
nuoti Kaišiadorių 
rajono savivaldy-
bės lygiu. 

9.15 (BP 10.7) Išlaikyti 
esamą pašto 
skyrių tinklą, 
įrengti juose 
viešojo interneto 
prieigas 

Rezultate nuro-
domas pašto 
skyrių tinklo 
pokytis, pašto 
skyrių ir pašto 
skyrių su viešojo 
interneto prieigos 
galimybe skaičius 

AB „Lietuvos 
paštas“ 

– Europos Sąjungos 
paramos lėšos 

2014 2024 Vykdoma – Vadovaujantis 
vykdytojo pateik-
ta informacija, 
vykdytojas nuolat 
peržiūri universa-
liųjų pašto pa-
slaugų (UPP) 
teikimo vietas ir 
įvertina poreikį 
dėl papildomo jų 
steigimo, tačiau 
viešojo interneto 
prieigos įrengimo 
paslaugų neteikia. 
UPP teikimo vietų 
išdėstymo sąlygas 
ir UPP teikimo 
vietų įrengimo 
reikalavimus 
reglamentuoja 
universaliosios 
pašto paslaugos 
teikėjo pašto 
tinklo charakteris-
tikos (LR susisie-
kimo ministro 
2013-01-25 įsa-
kymas Nr. 3-46). 
Kruonio miestely-
je UPP teikimo 
vieta įsteigta 
vadovaujantis 
tinklo charakteris-
tikų II skyriaus 6 
p.: kaimo gyve-
namosiose vieto-
vėse vienos se-
niūnijos teritorijo-
je turi būti įrengta 
ne mažiau kaip 
viena paslaugos 
teikimo vieta arba 
universaliosios 
pašto paslaugos 
teikėjo agentų 
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darbo vieta. 
Reikalinga svars-
tyti priemonės 
tikslingumą, nes 
UPP paslaugų 
plėtrą tikslingiau 
koordinuoti Kai-
šiadorių rajono 
savivaldybės lygiu. 
VIPT nuo 2008 m. 
veikia Kruonio 
bibliotekoje.  

 
Pastaba: skiltyje „Vykdytojai“ skliaustuose nurodomi galimai apie atskirų priemonių vykdymą informaciją galintys pateikti Kaišiadorių r. sav. administracijos skyriai. 
 
Paaiškinimai: 
* – žvaigždute žymimos naujai įtrauktos priemonės. 
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5.2. Bendrojo plano metiniai rodikliai 
Rodiklių grupė Rodiklis Rodiklių reikšmės Pokytis (per 

ataskaitinį 
laikotarpį) 

Tendencija Pastabos 

2014 2015 2016 

Baziniai rodikliai Gyventojų tankis metų pradžioje (gyv./km2) 48 46 46 –2,0 � Kruonio seniūnijos informacija BP planuojamai 
teritorijai. 

Patvirtintų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų skaičius 
(vnt.) 

0 0 0 – – Kaišiadorių r. sav. administracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus informacija. 

Patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius (vnt.) 0 2 0 – – Parengti ir patvirtinti Kaišiadorių r. sav. teritorijos 
vietinės reikšmės kelių specialusis planas ir Didžiųjų 
prekybos įmonių specialusis planas (Kaišiadorių r. 
sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus informacija). 

Užstatytų teritorijų dalis (%) n.d. n.d. 30,73 n.d. n.d. Žemės informacinės sistemos (ŽIS) duomenys apie 
užstatytų teritorijų (užstatytų, gamybinių teritorijų, 
stadionų ir sporto aikštynų kompleksų, kapinių) 
užimamą BP planuojamos teritorijos dalį. 

Užstatymo intensyvumas (%) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BP planuojamai teritorijai duomenų nėra. 

Išduotų leidimų gyvenamosios paskirties pastatų statybai skaičius 
(vnt.) 

7 2 0 –7 � Kaišiadorių r. sav. administracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus informacija. 

Išduotų leidimų visuomeninės paskirties pastatų statybai skaičius 
(vnt.) 

0 0 0 – – Kaišiadorių r. sav. administracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus informacija. 

Fiziniai rodikliai Dviračių infrastruktūros (takų) ilgis (km) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Naujų dviračių takų 2014-2016 m. nebuvo įrengta 
(Kaišiadorių r. sav. administracijos Ūkio plėtros 
skyriaus ir Turto skyriaus informacija). 

Elektros energijos tiekimo tinklų ilgis (km) 49,2 50,0 50,1 +0,9 � AB „Energijos skirstymo operatorius“ informacija. 

Gamtinių dujų tinklų ilgis (km) 0 0 0 – – AB „Energijos skirstymo operatorius“ informacija. 

Gyventojų, prisijungusių prie centralizuotų šilumos tinklų, dalis (%) 0 0 0 – – Centralizuotų šilumos tinklų Kruonio mstl. nėra 
įrengta (UAB „Kaišiadorių šiluma“ informacija). 

Gyventojų, prisijungusių prie nuotekų tvarkymo tinklų, dalis (%) [140] [138] [138] [–2] [�] UAB „Kaišiadorių vandenys“ informacija apie bendrą 
prie nuotekų tvarkymo tinklų prisijungusių gyventojų 
skaičių. 

Gyventojų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, dalis (%) [433] [427] [432] [–1] [�] UAB „Kaišiadorių vandenys“ informacija apie bendrą 
prie vandens tiekimo tinklų prisijungusių gyventojų 
skaičių. 

Konservacinės paskirties žemė (ha/gyv.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BP planuojamai teritorijai duomenų nėra. 

Miškų ūkio paskirties žemė (ha/gyv.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BP planuojamai teritorijai duomenų nėra. 

Saugomų teritorijų plotas (km2) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BP planuojamai teritorijai duomenų nėra. 

Šilumos tiekimo tinklų ilgis (km) 0 0 0 – – UAB „Kaišiadorių šiluma“ informacija. 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis (km) 9,0 9,0 9,0 – – UAB „Kaišiadorių vandenys“ informacija. 

Visuomeninių erdvių plotas, tenkantis 1 gyv. (ha/gyv.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BP planuojamai teritorijai duomenų nėra. 

Žaliųjų teritorijų plotas, tenkantis 1 gyv. (ha/gyv.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BP planuojamai teritorijai duomenų nėra. 

Užstatyta teritorija (km2) n.d. n.d. 0,00637 n.d. n.d. Žemės informacinės sistemos (ŽIS) duomenys apie 
užstatytų teritorijų (užstatytų, gamybinių teritorijų, 
stadionų ir sporto aikštynų kompleksų, kapinių) 
užimamą plotą BP planuojamos teritorijos ribose. 

Gyvenamojo fondo plotas, tenkantis 1 gyv., metų pabaigoje (m2/gyv.) /31,2/ /32,0/ /n.d./ /n.d./ /n.d./ Lietuvos statistikos departamento duomenys apie 
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gyvenamąjį plotą, tenkantį vienam gyventojui, Kai-
šiadorių r. sav. miesto ir kaimo vietovėse (m2). 

Atliekos (m3) /[6907,54]/ /[7068,29]/ /[4683,59]/ /[–
2223,95]/ 

/[�]/ Bendras atliekų kiekis Kaišiadorių r. savivaldybėje 
(tonomis) (UAB „Kaišiadorių paslaugos“ informacija). 

Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis (%) /71,3/ /73,9/ /n.d./ /n.d./ /n.d./ Lietuvos Statistikos departamento duomenys apie 
namų ūkius, turinčius interneto prieigą, Kauno ap-
skrityje (%). 

Socialiniai 
rodikliai 

Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų 
(vnt./1000 gyv.) 

[1] [1] [1] [–] [–] Kaišiadorių r. sav. Švietimo skyriaus informacija apie 
bendrą bendrojo ugdymo mokyklų skaičių (vnt.). 

Darbingo amžiaus gyventojų dalis (%) /63,1/ /63,5/ /63,6/ /+0,5/ /�/ Išvestinis rodiklis pagal Lietuvos statistikos departa-
mento duomenis apie darbingo amžiaus ir bendrą 
gyventojų skaičių metų pradžioje Kaišiadorių r. sav. 
(%). 

Kultūros centrų (įstaigų) skaičius metų pabaigoje, tenkantis 1000 
gyventojų (vnt./1000 gyv.) 

[1] [1] [1] [–] [–] Kruonio kultūros centras aptarnauja Kruonio seniūni-
jos gyventojus (Kaišiadorių r. sav. administracijos 
Kultūros ir paveldosaugos skyriaus informacija). 

Ligoninių skaičius Sveikatos apsaugos ministerijos sistemoje, tenkan-
tis 1000 gyventojų (vnt./1000 gyv.) 

[1] [1] [1] [–] [–] Kruonio gyventojai aptarnaujami VšĮ Kruonio pirmi-
nės sveikatos priežiūros centre, kuriame registruoti 
2005 asmenys (savivaldybės gydytojo informacija). 

Vidutinis šeimos dydis (asmenų sk.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BP planuojamai teritorijai duomenų nėra. 

Vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose, tenkantis 100 lankan-
čių šias įstaigas vaikų (vnt./100 vaikų) 

[23] [17] [19] [–4] [�] Kaišiadorių r. sav. administracijos Švietimo skyriaus 
informacija. 

Gyventojų skaičius metų pradžioje (gyv.) 687 656 652 –35 � Kruonio seniūnijos informacija BP planuojamai 
teritorijai. 

Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją gaunančių asmenų 
skaičius (asm.) 

/6045/ /5988/ /5907/ /–138/ /�/ Bendras valstybinio socialinio draudimo senatvės 
pensiją gaunančių asmenų skaičius Kaišiadorių r. 
savivaldybėje (Valstybinio socialinio draudimo fondo 
Kauno skyriaus informacija). 

Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu dalis (%) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BP planuojamai teritorijai duomenų nėra. 

Registruotų nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 1000 gyv. 
(vnt./1000 gyv.) 

[18] [11] [11] [-7] [�] Nusikalstamų veikų skaičius 1,5 km spinduliu aplink 
Kruonio miestelio centrą (Nusikalstamų veikų žinybi-
nio registro duomenys) 

Registruotų eismo įvykių skaičius, tenkantis 1000 gyv. (vnt./1000 
gyv.) 

[1] [3] [0] [-1] [�] Kelių transporto eismo saugumo ar transporto prie-
monių eksploatavimo taisyklių pažeidimų skaičius 
1,5 km spinduliu aplink Kruonio miestelio centrą 
(Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys) 

Ekonominiai 
rodikliai 

Apgyvendinimo įstaigų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (vnt./1000 
gyv.) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BP planuojamai teritorijai duomenų nėra. 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (eur) 21851,9 441916,72 0 –21851,9 � Duomenys apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšų įsisavinimą; administravimo ir investicinių pro-
jektų parengimo išlaidos neįtrauktos (Kaišiadorių r. 
sav. administracijos Strateginio planavimo ir investi-
cijų skyriaus informacija). 

Vidutinis mėnesinis (BRUTO) darbo užmokestis (eur) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BP planuojamai teritorijai duomenų nėra. 

Nedarbo lygis (%) /8,9/ /7,2/ /n.d./ /n.d./ /n.d./ Lietuvos Statistikos departamento duomenys apie 
nedarbo lygį 15 m. ir vyresnių asmenų tarpe Kauno 
apskrityje (%). 

Turistų skaičius (asm.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BP planuojamai teritorijai duomenų nėra. 
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Užimtumo lygis (%) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BP planuojamai teritorijai duomenų nėra. 

Veikiančių ūkio subjektų, turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų, skai-
čius (vnt.) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BP planuojamai teritorijai duomenų nėra. 

Gyvenamosios paskirties būsto vertė (eur/m2) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. VĮ „Registrų centras“ tikslių duomenų BP suplanuotai 
teritorijai viešai neteikia. 

Materialinės investicijos, tenkančios 1 gyv. (tūkst. eur/gyv.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BP planuojamai teritorijai duomenų nėra. 

Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios 1 gyv. (tūkst. eur/gyv.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BP planuojamai teritorijai duomenų nėra. 

Aplinkosauginiai 
rodikliai 

Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos 
šaltinių (vnt.) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BP planuojamai teritorijai duomenų nėra. 

Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos 
šaltinių (vnt.) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BP planuojamai teritorijai duomenų nėra. 

Ūkio, buities ir gamybos nuotekų, išvalytų iki DLT normų ir išleistų į 
paviršinius vandenis, kiekis, tenkantis 1 gyv. (m3/gyv.) 

29 28 28 –1 � UAB „Kaišiadorių vandenys“ informacija. 

 
Pastaba: Paslaugos vykdytojai neatsako už netikslią ar klaidingą duomenų teikėjų pateiktą informaciją. 
 
Paaiškinimai: 
[...] – laužtiniuose skliaustuose pateikiamos rodiklių reikšmės, apskaičiuotos kitais nei rodiklis vienetais (žr. pastabas). 
/.../ – pasvirais brūkšniais įrėmintos rodiklių reikšmės, apskaičiuotos ne BP planuojamai teritorijai (žr. pastabas). 

 


