KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA
Kauno rajono 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija,
Kauno rajono vietos veiklos grupės teritorija, 2016–2022 m.

Kauno rajonas

1

2015 m.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TURINYS
I DALIS. KAS MES: ESAMA SITUACIJA IR MŪSŲ SIEKIAI
VVG vertybės, VVG teritorijos vizija iki 2023 m. ir VVG misija
VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų
poreikių analizė
VVG teritorijos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG)
VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas prioritetine tvarka
II DALIS. KOKIE MŪSŲ PRIORITETAI IR TIKSLAI?
VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys
VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais ir
EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis sritimis
VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir Europos Sąjungos
Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS)
III DALIS. KAIP PASIEKSIME UŽSIBRĖŽTUS TIKSLUS?
LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas
VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas
VPS įgyvendinimo veiksmų planas
VPS finansinis planas
VPS įgyvendinimo rodikliai
VPS įgyvendinimo vidaus stebėsena ir valdymas

Psl.
4
5
52
53
54
54
56
60
76
88
96
97
98

2

Kauno rajono 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija parengta vadovaujantis Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos
sprendimu Nr. C(2015)842, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d.
įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklių
patvirtinimo“, Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,
atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d.
įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos
plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“.
2014 m. balandžio 29 d. Kauno rajono VVG visuotiniame narių susirinkime buvo
patvirtinta vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) rengimo darbo grupė, kurią sudarė visų trijų
sektorių: pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovai. Darbo grupės posėdžiuose buvo
analizuojama Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – Kauno rajono VVG) teritorijos situacija,
aiškinamasi teritorijos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ieškoma priemonių, kaip būtų
galima spręsti bendruomenei aktualias problemas. Į darbo grupės posėdžius buvo kviečiami
susitikimams tikslinių grupių: jaunimo, Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalusis
stalas“ atstovais, verslo, neįgaliųjų organizacijų, sporto, medicinos atstovais, judėjimo „Stabdyk
nusikalstamumą“ Kauno regiono skyriaus ir Kauno rajono policijos atstovais, organizacijų,
užsiimančių gamtos apsauga, gamtinių išteklių apsauga, atstovai.
2015 m. pradžioje Kauno rajono VVG inicijavo preliminarių projektinių pasiūlymų
2016–2022 m. VPS vietos projektams surinkimą. Šie preliminarūs projektiniai pasiūlymai buvo
renkami pasitelkiant seniūnus kaip seniūnijų bendruomenių kuratorius. Kauno rajono VVG gavo 46
projektinius pasiūlymus, pateiktus bendruomeninių organizacijų, savivaldybės administracijos,
vietos verslininkų ir fizinių asmenų. Šie preliminarūs projektiniai pasiūlymai buvo ypatingai svarbūs
nustatant VPS prioritetus, priemones ir veiklos sritis.
Nuo 2014 m. kovo mėnesio iki 2015 m. birželio mėnesio buvo suorganizuota 30
susitikimų su vietos bendruomene atskirose seniūnijose. Susitikimų metų buvo pristatomos 2014 –
2020 m. finansinio laikotarpio gairės, LEDER programos ypatumai. Šių susitikimų metu vietos
bendruomenė išsakydavo opiausias seniūnijų problemas, buvo išdiskutuotos įvairios probleminių
sprendinių priemonės ir priimti sutarimai dėl šių sprendinių įtraukimo į rengiamą VPS.
2015 m. rugsėjo 9 d. Kauno rajono 2016 – 2022 m. VPS projektas buvo pristatytas
Kauno rajono vietos bendruomenei. Kauno rajono bendruomenė apsvarsčiusi VPS projektą, pritarė
Kauno rajono VVG strategijos planavimo darbo grupės parengtai 2016 – 2022 m. VPS. Kauno rajono
VPS yra skirta spręsti svarbiausias Kauno rajono VVG teritorijos bendruomenės problemas, plėtoti
partnerystę, remti vietos iniciatyvas bei inovacijas, gerinti teritorijos gyvenamąją aplinką, skatinti
verslumą ir ekonominę krašto plėtrą.
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1.1.

1.2.

1. VVG vertybės, VVG teritorijos vizija iki 2023 m. ir VVG misija
Informacija apie VVG: Kauno rajono VVG įsteigta 2004 m. birželio 20 d. Asociacijos
steigėjai 9 fiziniai asmenys ir vienas juridinis asmuo – Kauno rajono savivaldybės
administracija. Asociacijos būstinės vieta: Nemuno g. 14, Rokai, LT-46159 Kauno
rajonas.
VVG valdymo struktūros schema: VVG visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias
valdymo organas VVG, šiam valdymo organui pavaldūs VVG valdyba, VVG pirmininkas,
VVG administracija. Visuotinis VVG narių susirinkimas iš savo narių renka VVG
revizorių, kuris kontroliuoja ir prižiūri visą VVG veiklą. VVG valdyba yra vykdantysis
VVG valdymo organas, už savo veiklą atsiskaitantis visuotiniam VVG narių susirinkimui.
VVG valdybą sudaro 11 narių, iš kurių yra keturi jauni žmonės iki 40 m., 6 vyrai ir 5
moterys, 5 pilietinės visuomenės sektoriaus atstovai, 3 verslo sektoriaus atstovai ir 3 vietos
valdžios sektoriaus atstovai. i VVG pirmininkas yra atstovaujamasis VVG valdymo
organas, kuris atstovauja VVG santykiuose su trečiaisiais asmenimis. VVG pirmininkui
atskaitinga VVG administracija. VVG administracija tiesiogiai pavaldi VVG
administracijos vadovui bei atskaitinga VVG pirmininkui.
Kauno rajono VVG nariai: Braziūkų bendruomenės centras „Indrajos namai“,
Bendruomenės centras „Vilkijos atgimimas“, Čekiškės krašto bendruomenės centras,
Daugeliškių krašto bendruomenės centras, Dviračio mėgėjų klubas, Ežerėlio
bendruomenės centras, Jadagonių bendruomenės centras, Judėjimo „Stabdyk
nusikalstamumą“ Kauno regiono skyrius, Jurgis Žabaliūnas, Kačerginės bendruomenės
centras, Kačerginės miestelio bendruomenė „Vizija“, Kauno rajono Panevėžiuko kaimo
bendruomenė, Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“, Kauno r.
Raudondvario mišrus choras „Svajonė“, Kauno rajono savivaldybės taryba ir
administracija, Kauno rajono „Triupio“ kaimo bendruomenė, Kauno rajono turizmo ir
verslo informacijos centras, Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų sąjunga, Kulautuvos
bendruomenės centras, Laisvalaikio centras „Genuja“, Lietuvos ūkininkių draugija,
Linksmakalnio kaimo bendruomenė, Linksmakalnio sporto klubas, Margininkų
bendruomenė, MB „Leader expert“, MB „Pagirių sodžius“, Neveronių bendruomenės
centras, Pagirių kaimo bendruomenės centras,
Piliuonos bendruomenė, P. ir J. Mašiotų palikimo puoselėtojų draugija, Ramučių
bendruomenė, Raudondvario kaimo bendruomenės centras, Raudondvariečių
bendruomenė, Rokų kaimo bendruomenės centras, Rūta Dzikienė, Samylų bendruomenės
centras, Saulėtekio bendruomenės centras „Atmintis“, Skautų tuntas „Vilkijos ąžuolai“,
Sporto klubas „Ežerietis“, Sporto klubas „Pilėnai“, UAB „Ekstara“, UAB „Expedicija“,
UAB „Klasmann-Deilmann Ežerėlis“, UAB „Stogava“, UAB „Vaikystės lobiai“, UAB
„Žalias takas“, Užliedžių bendruomenės centras, Vandžiogalos kaimiškoji bendruomenė
Vilkijos bendruomenės centras, Visuomeninė organizacija Domeikavos vaikų ir jaunimo
centras „Neris“, VšĮ „Raudondvario dvaras“, VšĮ „Vienas ratas“, V. Zubienės Salonas
„Wals“, Zapyškio bendruomenės centras.
VVG narių pasiskirstymas pagal sektorius: Pilietinės visuomenės sektoriui atstovauja
41 narys (76 proc. visų VVG narių), vietos valdžios sektoriui atstovauja 1 narys (2 proc.
visų VVG narių), verslo sektoriui atstovauja 12 narių (22 proc. visų VVG narių).
Kauno rajono VVG administracijos darbuotojų sąrašas ir pareigų pavadinimai:
Vytautas Zubas, Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkas; Kristina ŠvedaitėDamašė, Kauno rajono vietos veiklos grupės projekto koordinatorė; Kristina
Kazlauskaitė-Zumarienė, Kauno rajono vietos veiklos grupės projekto administratorė;
Edita Varapeckienė, Kauno rajono vietos veiklos grupės vyriausioji finansininkė.
VVG vertybės:
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1.3.

1.4.

✓ Naujovių ir atvirumo permainoms principas – ieškome naujų ir veiksmingų
būdų, kaip spręsti problemas, ir nuolat mokomės iš gerosios patirties pavyzdžių;
✓ Pareigingumas – kiekvienas laiku turi atlikti paskirtas užduotis. Prisiimti
konkrečias užduotis, jausti atsakomybę už organizaciją, gebėti savarankiškai
priimti sprendimus, ieškoti lūkesčius atitinkančio sprendimo;
✓ Geranoriškumas – atvirai dalytis turima patirtimi, žiniomis, entuziastingai dirbti,
būti tolerantiškiems ir rodyti gerą valią;
✓ Darbštumas – pasiskirstyti darbus pagal sugebėjimus bei rodyti iniciatyvą;
✓ Skaidrumas organizacijoje ir veikloje – plačiai viešinti veiklą, laikytis teisės aktų
reikalavimų;
✓ Objektyvumas – nešališkas, teisingas vertinimas, remiantis faktais, išklausius
visus požiūrius, nesusidarant išankstinės nuomonės, išklausant kitų nuomonės;
✓ Nuoseklumas – veikiame nesiblaškydami, logiškai, nuosekliai;
✓ Atsakomybė už priimtus sprendimus – nebijojimas prisiimti atsakomybę už
savo veiksmus bei tų veiksmų sukeltus padarinius;
✓ Partnerystė – savo veiklą grindžiame nevyriausybinio, verslo ir valdžios sektorių
lygiaverčiu bendradarbiavimu, siekdami Kauno rajono gyventojų gerovės;
✓ Lygiateisiškumas – priimdami sprendimus atsižvelgiame į tai, kad visi asmenys
lygūs, ir negali būti varžomos jų teisės ar teikiamos jiems privilegijos dėl jų lyties,
rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, išsilavinimo,
religinių ar politinių pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir
kitų aplinkybių;
✓ Efektyvumas – priimdami ir įgyvendindami sprendimus, skirtus išteklius
naudojame ekonomiškai, rezultatų siekiame kuo mažesnėmis sąnaudomis;
✓ Proporcingumas – priimamų sprendimų mastas ir jų įgyvendinimo priemonės turi
atitikti būtinus ir pagrįstus sprendimo tikslus.
VVG teritorijos vizija iki 2023 m.:
Kauno rajono VVG teritorija – patraukli verslui, turizmui ir inovacijoms, čia saugiai
gyvena sveika, nuolat besimokanti ir aktyvi bendruomenė.
VVG misija:
Plėtojant partnerystę, stiprinant bendruomenių veiklą ir remiant vietos iniciatyvas
bei inovacijas, gerinti teritorijos gyvenamąją aplinką, skatinti verslumą ir
ekonominę krašto plėtrą.
Bendruomenių telkimas – tai pagrindas, nuo kurio „atsispiria“ visa VVG veikla. Tai
atsispindi ir LEADER metodo principuose, kuriuose įtvirtinta nuostata, kad didžiausią
VVG valdybos dalį turi sudaryti pilietinės visuomenės atstovai. Bendruomeninė plėtra
nėra savitikslė, ja siekiama užtikrinti bendruomenių, verslo ir valdžios bendradarbiavimą,
nes tik tokiai esant partnerystei galima tikėtis Kauno rajono darnios plėtros. Taigi
bendradarbiavimo stiprinimas – pagrindinis Kauno rajono VVG misijos akcentas.
2. VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų
poreikių analizė

2.1.

Pagrindiniai VVG teritorijos duomenys, teritorijos išskirtinumas ir identitetas

Kauno rajono VVG teritorija yra labai patogioje geografinėje padėtyje, išsidėsčiusi pačiame
šalies viduryje (R1). Teritorija juosia vieną iš didžiausių Lietuvos miestų – Kauną – rajono
administracijos centrą. VVG teritorijos ribos sutampa su Kauno rajono administracinėmis ribomis,
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išskyrus Garliavos miestą, kuris neįtrauktas į VVG teritoriją, nes turi daugiau nei 6 000 gyventojų
(2012 m. pradžios duomenimis - 11 094 gyv., 2014 m. pradžios duomenimis, 10 671 gyv.1).
Didžiąją rajono teritorijos dalį sudaro kaimiškosios teritorijos. Bendras Kauno rajono plotas –
1 4962 km2, Garliavos seniūnijos, kuri neįeina į VVG teritoriją, plotas – 3,73 km2, o VVG teritorijos
plotas – 1 492,3 km4.
Kauno rajono VVG teritoriją sudaro šios seniūnijos: Akademijos seniūnija (Akademija),
Alšėnų seniūnija (Mastaičiai), Babtų seniūnija (Babtai), Batniavos seniūnija (Bubiai), Čekiškės
seniūnija (Čekiškė), Domeikavos seniūnija (Domeikava), Ežerėlio seniūnija (Ežerėlis), Garliavos
apylinkių seniūnija (Garliava), Kačerginės seniūnija (Kačerginė), Karmėlavos seniūnija
(Karmėlava), Kulautuvos seniūnija (Kulautuva), Lapių seniūnija (Lapės), Linksmakalnio seniūnija
(Linksmakalnis), Neveronių seniūnija (Neveronys), Raudondvario seniūnija (Raudondvaris),
Ringaudų seniūnija (Noreikiškės), Rokų seniūnija (Rokai), Samylų seniūnija (Samylai), Taurakiemio
seniūnija (Piliuona), Užliedžių seniūnija (Giraitė), Vandžiogalos seniūnija (Vandžiogala), Vilkijos
seniūnija (Vilkija), Vilkijos apylinkių seniūnija (Vilkija) ir Zapyškio seniūnija (Kluoniškiai).5.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būsto surašymo
duomenimis6, Kauno rajono VVG teritorijoje iš viso buvo 345 kaimai, iš kurių 25 neapgyvendinti.
Didžiausiems kaimams (turintiems daugiau nei 1 000 gyventojų) priskiriami Mastaičiai (Alšėnų
sen.), Domeikava (Domeikavos sen.), Teleičiai (Garliavos apylinkių sen.), Karmėlava II
(Karmėlavos sen.), Ramučiai (Karmėlavos sen.), Neveronys (Neveronių sen.), Raudondvaris
(Raudondvario sen.), Ringaudai (Ringaudų sen.), Šlienava (Samylų sen.), Užliedžiai (Užliedžių sen.).
VVG teritorijoje taip pat yra 2 miestai iki 6 tūkst. gyventojų - Ežerėlio ir Vilkijos bei 9 miesteliai –
Akademija, Babtai, Čekiškė, Kačerginė, Karmėlava, Kulautuva, Lapės, Vandžiogala ir Zapyškis.
Viensėdžių VVG teritorijoje nėra.
Remiantis Kauno rajono savivaldybės administracijos 2014 m. duomenimis, Kauno rajone
buvo 25 seniūnijos, kuriose išsibarstęs 371 kaimas, 9 miesteliai ir 3 miestai7.
Pagal visuotinio gyventojų ir būsto surašymo 2011 m. duomenis8, viensėdžiuose
(vienkiemiuose) gyveno 1 327 gyventojai , kaimuose iki 200 gyventojų gyveno 10 650 gyventojų,
kaimuose ir miesteliuose nuo 201 iki 1 000 gyventojų – 25 151 asmenys miesteliuose nuo 1001 iki
2999 gyventojų – 28 357 asmenys, kaimuose nuo 3 000 iki 6 000 gyventojų – 9 148 asmenys.
Vertinant gyventojų skaičių atskirose VVG teritorijos seniūnijose, 2011 m. daugiausia gyventojų
Gyventojų skaičius miestuose metų pradžioje [interaktyvus] . Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 201411-18]. Prieiga per internetą http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19
2
Kauno rajonas kontrastų ir augančių perspektyvų kraštas interaktyvus]. Kaunas: Kauno rajono savivaldybės
administracija
[žiūrėta
2014-11-18].
Prieiga
per
internetą:
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_100/05?pageId=92530
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internetą: http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_110?pageId=80035
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2014 m. Lietuvos Respublikos žemės fondas [interaktyvus]. Vilnius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos [žiūrėta 2014-11-18]. Prieiga per internetą: http://www.nzt.lt/go.php/lit/Lietuvos-Respublikos-zemes-fonda
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[žiūrėta 2014-11-18]. Prieiga per internetą: http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_190?pageId=97395
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buvo susitelkę Domeikavos seniūnijoje (7 577), Karmėlavos seniūnijoje (6 614), Garliavos apylinkių
seniūnijoje (6 026), Raudondvario seniūnijoje (5 565), Ringaudų seniūnijoje (5 010). Tuo tarpu
mažiausiu gyventojų skaičiumi pasižymėjo Kačerginės seniūnija (772), Linksmakalnio seniūnija
(737), Rokų seniūnija (911)9.
Tuo tarpu 2013 m., remiantis VVG teritorijos seniūnijų duomenimis,10 viensėdžiuose
(vienkiemiuose) gyveno 2 392 gyventojai , kaimuose iki 200 gyventojų gyveno 10 336 gyventojų,
kaimuose ir miesteliuose nuo 201 iki 1 000 gyventojų – 21 654 asmenys miesteliuose nuo 1001 iki
2999 gyventojų – 29 543 asmenys, kaimuose nuo 3 000 iki 6 000 gyventojų – 15 646asmenys.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis,11 2014 m. pradžioje Kauno rajone
gyveno 87 138 gyventojai: iš jų kaimuose – 72 779 gyventojai o trijuose miestuose – 14 359
gyventojai. Kauno rajono VVG teritorija, kuriai Garliavos miestas nėra priskiriamas, laikytina
kaimiškąja: 2014 m. kaimo gyventojai sudarė 95,1 proc. visų gyventojų (72 779), o likusi dalis – 4,9
proc. (3 688) gyveno teritorijai priklausančiuose Ežerėlio ir Vilkijos miestuose.
2012 m. pradžioje Kauno rajone (įskaitant Garliavą) gyventojų tankumas siekė 57,6 žm. km2, buvo
ženkliai mažesnis už gyventojų tankumą apskrityje (74,1 žm. km2), tačiau lenkė šalies rodiklį (46,0
žm. km2)12. Tokios pačios tendencijos ir 2014 m. pradžioje Kauno rajone (įskaitant Garliavą)
gyventojų tankumas siekė 58,2 žm. km2, buvo ženkliai mažesnis už gyventojų tankumą apskrityje
(72,6 žm. km2), tačiau lenkė šalies rodiklį (45,1 žm. km2).13
Teritorijos išskirtinumas ir identitetas:
Geografinė padėtis. Kauno rajono geografinė padėtis sudaro geras sąlygas įvairioms
pažintinio, rekreacinio turizmo formoms VVG teritorijoje plėtoti: rajono teritorijoje įsikūręs Kauno
marių regioninis parkas, per teritoriją teka ilgiausia Lietuvos upė – Nemunas, driekiasi Neries,
Nevėžio, Dubysos upių slėniai ir kt.
Ekonominis potencialas. Kauno rajono sėkmingai plėtotei didelę įtaką daro Kauno laisvoji
ekonominė zona (toliau – LEZ). Kauno LEZ yra 534 ha užimanti pramoninės plėtros teritorija, kur
klientams yra siūlomos mokesčių lengvatos. Kauno LEZ įsteigta 1996 m. spalio 22 d. Kauno rajone,
į pietus nuo Ramučių gyvenvietės. Kauno LEZ yra patraukli savo geografine padėtimi bei puikiomis
plėtros galimybėmis. Kauno LEZ įsikūrusi šalia greitkelio A6, jungiančio Varšuvą ir Sankt
Peterburgą, bei greitkelio A1, jungiančio Klaipėdos jūrų uostą ir Vilnių. Kauno LEZ yra Kauno oro
uosto kaimynystėje, kuris yra antras pagal dydį oro uostas Lietuvoje, potencialus Rytų Europos
multimodalinis oro krovinių mazgas, pervežtų keleivių skaičius 2014 metais – 724 314, o pervežtų

2011 m. Gyventojų ir būstų surašymas. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį [interaktyvus]
.
Vilnius:
Lietuvos
statistikos
departamentas
[žiūrėta
2014-11-18].
Prieiga
per
internetą:
https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519
10
Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštas Nr. SD-2-64 „Dėl informacijos
pateikimo“
11
Gyventojų skaičius apskrityse ir savivaldybėse metų pradžioje. Gyventojų skaičius miestuose metų pradžioje
[interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-11-18]. Prieiga per internetą:
http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19
12
Gyventojų skaičius ir teritorija [interaktyvus] . Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-11-18]..
Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=40af85b46ef4-4b31-b852-a619c4b99714
13
Gyventojų skaičius ir teritorija [interaktyvus] . Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-11-18]..
Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=40af85b46ef4-4b31-b852-a619c4b99714
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krovinių 2014 metais – 2060 tonų. Kauno oro uostas ir Kauno LEZ daro Kauno rajoną patrauklia
krovinių gavimo bei išsiuntimo vieta14.
Kauno LEZ teritorija suskirstyta į 3 zonas: Logistikos ir gamybos teritoriją, Verslo gatvę ir
Oro parką. Logistikos ir gamybos teritorija - šiuo metu aktyviausiai plėtojama Kauno laisvosios
ekonominės zonos teritorija. Didžioji dalis teritorijos jau paruošta ir naudojama „plyno lauko“
investicijoms. Tiesioginės užsienio investicijos Kauno LEZ sudaro 71 proc. visų investicijų. Verslo
gatvė – būsimų pastatų kompleksas prie A6 kelio, kuriame siūloma 13 žemės sklypų, tinkamų
biurams ir viešbučiams. Visiems sklypams parengti detalieji planai, jie aprūpinti reikalinga
infrastruktūra. Tai bus lengvai pasiekiama teritorija su gerai išvystyta transporto priemonių
parkavimo sistema bei moderniomis biurų patalpomis, atitinkančiomis šiandienos reikalavimus. Oro
parkas – LEZ teritorija, besiribojanti su Kauno tarptautiniu oro uostu (bendra 3 km riba). Oro parko
teritorijoje yra derinami oro, sausumos ir geležinkelių transporto keliai. Dėl to oro linijų bazės,
orlaivių aptarnavimo, aviacijos pramonės (lėktuvų surinkimas, bandymai ir prekyba) įmonės vienu
metu galės turėti priėjimą prie pakilimo tako ir naudotis mokestinėmis ir muitų lengvatomis,
teikiamomis LEZ15.
Lietuvos laisvosios rinkos institutas nuo 2011 m. kasmet vertina Lietuvos savivaldybių veiklą
ir skelbia Lietuvos savivaldybių indeksą. Indeksas sudarytas remiantis įvairiais savivaldybės veiklą
apibūdinančiais rodikliais dešimtyje sričių: komunalinis ūkis, transportas, švietimas, sveikata,
socialinė rūpyba, investicijos, mokesčiai, turto valdymas, administracija, biudžetas. Kiekviena sritis
sudaryta iš rodiklių, kuriems savivaldybė gali daryti tiesioginę įtaką savo sprendimais. Pastarųjų
reikšmės įvertinamos balais nuo 0 iki 100, taip išrikiuojant savivaldybes nuo geriausios iki
blogiausios16. Kauno rajono savivaldybė (įskaitant Garliavą) 2011 m. buvo pripažinta geriausia tarp
Lietuvos mažųjų savivaldybių (surinkta 60,7 balo17, 2013 m. Kauno rajono savivaldybė (įskaitant
Garliavą) taip pat pirmavo tarp mažųjų Lietuvos savivaldybių (68,4 balo18). Toks Kauno rajono
savivaldybės įvertinimas yra teritorijos išskirtinumas, sukuriantis savitą jos identitetą, pažymintis
gerą savivaldybės demografinę, geografinę, ekonominę, vietos valdymo ir gyventojų aprūpinimo
viešosiomis paslaugomis situaciją.
Transporto infrastruktūra. Kauno rajonas yra gerai integruotas ne tik į bendrą šalies, bet ir į
tarptautinį transporto tinklą. Remiantis Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu,
Kauno rajonas yra pagrindinė Rytų Europos automobilių, geležinkelių, upių ir oro transporto
kryžkelė (R2).
Kauno rajono VVG teritoriją kerta IX koridoriaus atšakos IX B (Kijevas-Minskas-VilniusKlaipėda), IX D (Kaunas-Kaliningradas) ir „Via Baltica“(Helsinkis-Talinas-Ryga-PanevėžysKaunas-Varšuva-Vroclavas-Praha).19 Karmėlavos miestelyje nuo 1988 m. veikia Kauno tarptautinis
oro uostas20. Kauno rajono teritorijai itin svarbus geležinkelių infrastruktūros objekto – „Rail Baltica“
geležinkelio vėžių – įgyvendinimas. Prognozuojama, jog įgyvendinus šį projektą, transporto paslaugų
Kauno laisvoji ekonominė zona [interaktyvus].
Žiūrėta 2015-06-16. Prieiga per
http://www.ftz.lt/index.php/html-meniu/kauno-lez/12 )
15
Kauno laisvoji ekonominė zona [interaktyvus].
Žiūrėta 2015-06-16. Prieiga per
http://www.ftz.lt/index.php/html-meniu/klez-logistikos-ir-gamybos-centras/13
16
Lietuvos savivaldybių indeksas 2013 m. [interaktyvus]. Žiūrėta 2015-12-07. Prieiga per
http://files.lrinka.lt/SI2013/SI2013.pdf
17
Lietuvos savivaldybių indeksas 2011 m. [interaktyvus]. Žiūrėta 2015-12-07. Prieiga per
http://files.lrinka.lt/analitiniai%20darbai/Lietuvos_savivaldybiu_indeksas_2011.pdf
18
Lietuvos savivaldybių indeksas 2013 m. [interaktyvus]. Žiūrėta 2015-12-07. Prieiga per
http://files.lrinka.lt/SI2013/SI2013.pdf
19
Kauno laisvoji ekonominė zona [interaktyvus].
Žiūrėta 2015-06-16. Prieiga per
http://www.ftz.lt/index.php/html-meniu/kauno-lez/12
20
Visuotinė lietuvių enciklopedija (On-Peri). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010.
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kokybė bei susisiekimas geležinkelių transportu su kitomis Europos Sąjungos šalimis pagerėtų dar
labiau21.
Kauno rajono automobilių tinklo karkasą formuoja 4 magistraliniai keliai (R3) – A1 VilniusKaunas-Klaipėda, A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai, A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis, A8 PanevėžysAristava-Sitkūnai – 7 krašto keliai ir 54 rajoniniai keliai22.
Intensyviausias kelių transporto eismas Kauno rajone vyksta magistraliniame kelyje A1
Vilnius-Kaunas-Klaipėda. 2013 m. eismoinfo.lt duomenimis, vidutinis metinis paros eismo
intensyvumas (toliau – VMPEI) šiame kelio ruože siekė 24 976 transporto priemones23.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento 2013 m. duomenimis bendras vietinės reikšmės
kelių ilgis rajone siekė 1 813 km. Keliai su patobulinta danga sudarė 25,6 proc. (463), žvyro keliai –
56,8 proc. (1 029 km) 24.
2.2.

VVG teritorijos gyventojų poreikių analizė

Kauno rajono VVG atliko gyventojų poreikių tyrimą „Strateginė analizė – tikslinės teritorijos,
tikslinių grupių poreikių tyrimas“ (priedas Nr. 4).
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti gyventojų poreikius dėl rajono plėtros prioritetų. Tikslui pasiekti
iškelti šie uždaviniai:
− Nustatyti, kaip respondentai vertina rajono socialinio, ekonominio (verslo) ir
kultūrinio sektoriaus situaciją, ir jos pokyčius ES teikiamos paramos kontekste;
− Išsiaiškinti, kokias galimas ekonominio, socialinio ir kultūros sektoriaus gerinimo bei
paramos kryptis respondentai laikytų prioritetinėmis.
Tyrimo tikslinė grupė – Kauno rajono savivaldybės gyventojai, kurių gyvenamoji vieta apima
Kauno rajono VVG veiklos teritoriją. Tyrimo imtis – N-384
Apklausa atlikta naudojant popierinę anketą, 2014 m. rugsėjo – spalio mėn.
2.3.

VVG teritorijos socialinė situacija

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. pradžioje Kauno rajone gyveno 87
138 gyventojų (R4), VVG teritorijoje – 76 467 gyv. (R5). Tai sudarė 14,8 proc. Kauno apskrities
gyventojų ir 3,0 proc. visų Lietuvos gyventojų. Kauno rajone, priešingai nei Kauno apskrityje ir
šalyje, gyventojų skaičius turėjo tendenciją didėti. Lyginant 2011 m. ir 2014 m. pradžios duomenis
2.3.1. paveikslas), gyventojų skaičius Kauno rajone išaugo 1,4 proc. (nuo 85 922 iki 87 138) (R6),
VVG atstovaujamoje teritorijoje – 2,5 proc. (nuo 74 633 iki 76 467) (R7) . Pagrindinės gyventojų
didėjimo priežastys – augantis gimstamumas, didėjanti vidaus imigracija į Kauno rajoną ir
mažėjantys emigracijos rodikliai.

Rail-Baltica“
projektas.
Žiūrėta
2015-06-19.
Prieiga
per
internetą:
http://www.railbaltica.lt/content/main.php?lang_id=1&cat_id=3
22
Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Tikroji būklė. Tekstai. Transporto sistema. [interaktyvus].
Žiūrėta
2014-11-19.
Prieiga
per
internetą:
http://www.kaunoplanas.lt/bendrieji_planai/kauno_rajono_savivaldybes_bendrasis_planas_tikroji_bukle
23
Lietuvos automobilių kelių direkcija. Atviri duomenys [interaktyvus]. Žiūrėta 2014-11-19. Prieiga per internetą:
http://eismoinfo.lt/#
24
Automobilių kelių ilgis metų pabaigoje [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 2014-1119. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1
21
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2.3.1. pav. Gyventojų skaičius Kauno rajone ir VVG atstovaujamoje teritorijoje, 2011–
2014 m. pradžioje, vnt.
Lietuvos statistikos departamentas25

Vertinant deklaruotą gyventojų skaičių atskirose VVG teritorijos seniūnijose 2013 m.. (2.3.2.
paveikslas), matyti, jog didžiausiu gyventojų skaičiumi pasižymi žiedinės seniūnijos, esančios arčiau
administracijos centro Kauno: Domeikavos (8 074), Karmėlavos (6 936) , (Garliavos apylinkių (6
429) , Ringaudų (5 496), Raudondvario (5 694) . Mažiausias gyventojų skaičius fiksuojamas
Linksmakalnio seniūnijoje (747). 2011-2013 m. laikotarpiu gyventojų skaičius daugelyje seniūnijų
didėjo (išskyrus Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Linksmakalnio, Taurakiemio, Vandžiogalos,
Vilkijos). Labiausiai gyventojų skaičius išaugo Užliedžių seniūnijoje – 16,8 proc. (nuo 3 281 iki 3
832). 26
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Gyventojų skaičius apskrityse ir savivaldybėse metų pradžioje. Gyventojų skaičius miestuose metų pradžioje.
[interaktyvus] . Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-11-18]. Prieiga per internetą:
http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19
26
Kauno rajono savivaldybės administracijos 2014-12-31 raštas Nr. SD-4125 „Dėl informacijos pateikimo“. Pastaba:
analizė seniūnijų lygiu atliekama tik tose seniūnijose, kurios pateikė duomenis.
25
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2.3.2. pav. Gyventojų skaičius VVG atstovaujamos teritorijos seniūnijose, 2013 m., vnt.
Šaltinis: VVG seniūnijų duomenys27

2013 m. Kauno rajone (įskaitant Garliavą) gimė 933 naujagimiai (R8). Gimstamumas visu
analizuojamu laikotarpiu palaipsniui augo ir 2011 m. rodiklį viršijo 2,4 proc., kai tuo tarpu apskrityje
ir šalyje 2011–2013 m. laikotarpiu gimstamumas sumažėjo atitinkamai 3,8 proc. ir 1,3 proc.28
Bendras gimstamumo rodiklis 1 000-iui gyventojų 2013 m. Kauno rajone (įskaitant Garliavą)
(2.3.3. paveikslas) (10,8) (R9) buvo ženkliai didesnis nei šalyje (10,1) (R10) ir apskrityje (9,8) 29
(R11).
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2.3.3. pav. Bendras gimstamumo rodiklis 1 000-iui gyventojų
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas30

Vertinant gimstamumo rodiklius VVG teritorijos seniūnijose (2.3.4. paveikslas), 2013 m.
didžiausiu gimusiųjų skaičiumi pasižymėjo Užliedžių (90) (R12), Domeikavos (88) (R13) seniūnijos.
2011–2013 m. laikotarpiu gimstamumas labiausiai išaugo Linksmakalnio seniūnijoje – 4,3 karto (nuo
3 iki 13 gimusiųjų) (R14, R15), labiausiai sumažėjo – Akademijos seniūnijoje – 1,6 karto (nuo 35 iki
22 gimusiųjų) 31.

Kauno rajono savivaldybės administracijos 2014-12-31 raštas Nr. SD-4125 „Dėl informacijos pateikimo“.
Gimstamumas. Gimusieji apskrityse ir savivaldybėse [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas
[žiūrėta
2014-11-18].
Prieiga
per
internetą:
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=10d8ceaf-5594-4e70-a1a2-64070b79e6df
29
Gimusieji. Bendrasis gimstamumo rodiklis Kauno apskrityje [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos
departamentas [žiūrėta 2014-11-18]. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=9ae2e698-f7df-4535-9385-ec878852035e
30
Gimusieji. Bendrasis gimstamumo rodiklis [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 201411-18].
Prieiga
per
internetą:
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=9ae2e698-f7df-4535-9385-ec878852035e
31
Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštas Nr. SD-2-64 „Dėl informacijos
pateikimo“.
27
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2.3.4. pav. Gimusiųjų skaičius Kauno rajono seniūnijose, 2013 m., vnt.
Šaltinis: VVG seniūnijų duomenys32

2013 m. Kauno rajone (įskaitant Garliavą) mirė 940 asmenų33 . Remiantis Lietuvos statistikos
departamento duomenimis34 mirtingumas 2011–2013 m. laikotarpiu Kauno rajone augo (0,6 proc.)
mažesne sparta nei apskrityje (0,7 proc.) ir šalyje (1,2 proc.). Bendras mirtingumo rodiklis, tenkantis
1 000-iui gyventojų, 2013 m. Kauno rajone (2.3.5. paveikslas) (10,8), buvo 1,3 karto mažesnis nei
šalyje (14) ir 1,2 karto mažesnis nei apskrityje (13,6).
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2.3.5. pav. Bendras mirtingumo rodiklis, tenkantis 1 000-iui gyventojų
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas35
Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštas Nr. SD-2-64 „Dėl informacijos
pateikimo“.
33
Mirusieji [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-11-18]. Prieiga per internetą:
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=ff353d90-cac44d90-9f16-93d39c001f56
34
Mirusieji. Bendras mirtingumo rodiklis [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-1118].
Prieiga
per
internetą:
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=5788f681-a58f-44da-a7c3-850490ad81c0
35
Mirusieji. Bendras mirtingumo rodiklis [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-1118].
Prieiga
per
internetą:
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=5788f681-a58f-44da-a7c3-850490ad81c0
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Analizuojant mirtingumo rodiklius VVG teritorijos seniūnijose (2.3.6. paveikslas), 2013 m.
didžiausiu mirusiųjų skaičiumi pasižymėjo Babtų (69) ir Raudondvario (62) seniūnijos. Remiantis
Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštu Nr. SD-2-64 „Dėl
informacijos pateikimo“, 2011–2013 m. laikotarpiu mirtingumas labiausiai išaugo Linksmakalnio
seniūnijoje – 1,6 karto (nuo 5 iki 8 asmenų), Akademijos seniūnijoje – 1,5 karto (nuo 11 iki 17
asmenų). Tuo tarpu sparčiausiai mirtingumas mažėjo Kulautuvos seniūnijoje – 2,9 karto (nuo 20 iki
7 asmenų).
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2.3.6. pav. Mirusiųjų skaičius Kauno rajono seniūnijose, 2013 m., vnt.
Šaltinis: VVG seniūnijų duomenys36

Svarbus demografinę situaciją apibūdinantis rodiklis yra neto migracija – imigrantų ir
emigrantų skaičiaus skirtumas. Analizuojant vidaus ir tarptautinę migraciją (2.3.7. paveikslas), 2011–
2013 m. laikotarpiu Kauno rajone (įskaitant Garliavą) neto migracija buvo teigiama ir padidėjo 3,4
karto (nuo 210 asmenų – 2011 m. iki 726 asmenų – 2013 m.) (R16, R17), kai tuo tarpu apskrityje ir
šalyje dėl didesnio išvykstančiųjų nei atvykstančiųjų gyventojų skaičiaus vidaus ir tarptautinė
migracija išliko neigiama.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. į Kauno rajoną (įskaitant Garliavą)
atvyko 1,2 karto daugiau gyventojų negu iš jos išvyko – atitinkamai 3 881 ir 3 155 (R18, R19).
Pažymėtina, jog augantį gyventojų skaičių VVG teritorijoje nulemia patogi priemiesčių gyvenamoji
sistema Kauno rajone: vis daugiau žmonių keliasi gyventi į gyvenamąsias vietoves, esančias netoli
didmiesčio.
Teigiamai galima vertinti ir tai, jog mažėja tarptautinės migracijos mastai – 2011–2013 m.
laikotarpiu tarptautinė migracija mažėjo 30,8 proc. (nuo 1 525 iki 1 056 asmenų) (R20, R21) (žr.
2.3.7 pav.).

Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštas Nr. SD-2-64 „Dėl informacijos
pateikimo“.
36
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2.3.7. pav. Migracija Kauno rajone 2011-2013 m.
Migracijos
kryptis/Metai

2011
m.

Atvyko
Išvyko
Neto migracija

3 328
3 118
210

Atvyko
Išvyko
Neto migracija

419
1 525
-1 106

2012
2013
Pokytis 2011-2013
m.
m.
m., proc.
Vidaus ir tarptautinė migracija
3 645
3 881
16,6%
3 329
3 155
1,2%
316
726
Tarptautinė migracija
557
610
45,6%
1 210
1 056
-30,8%
-653
-446

Pokytis 2011-2013 m.,
absoliutinis
553
37

191
-469

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas37

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. pradžioje Kauno rajone (įskaitant
Garliavą) gyveno 41 671 vyrai ir 45 467 moterys. VVG atstovaujamoje teritorijoje 2014 m. gyveno
36 775 vyrai ir 39 692 moterys. 38 VVG teritorijoje vyrai sudarė 48 proc., moterys – 52 proc. visų
teritorijos gyventojų. Analizuojant Lietuvos statistikos departamento pateiktus duomenis, 2011 –
2014 m. gyventojų struktūra lyties aspektu nekito39.
Analizuojant Lietuvos statistikos departamento pateikiamus duomenis apie kaimo gyventojų
pasiskirstymą (nuošimčiais) pagal amžiaus grupes Lietuvos Respublikoje, Kauno apskrityje ir VVG
atstovaujamoje teritorijoje 2011 m. (2.3.8. paveikslas) Kauno rajono VVG teritorija aiškiai išsiskiria
nuo apskrities ir Lietuvos Respublikos didesniu jaunesnio amžiaus gyventojų nuošimčiu. Vaikų
amžiaus grupėje nuo 0 m. iki 14 m. Kauno rajono VVG teritorijoje (17,5%) (R22) lyginant su Lietuvos
Respublika buvo net 1,9 nuošimčiais daugiau, o su apskritimi 1,3 nuošimčiais. Analogiška situacija
su jaunimu nuo 15 m. iki 29 m. (21,4 %) (R23) – Kauno rajono VVG teritorijoje šios amžiaus grupės
gyventojų buvo 1,5 nuošimčiais daugiau negu Lietuvos Respublikoje ir 0,8 daugiau nei Kauno
apskrityje. Kauno rajono VVG teritorija taip pat pasižymi geresniais rodikliais ir amžiaus grupėje
nuo 30 m. iki 39 m. (13,9 %) (R24). Šių gyventojų Kauno rajono VVG teritorijoje buvo 2 nuošimčiais
daugiau nei Lietuvos Respublikoje bei 1,3 nuošimčiais daugiau nei Kauno apskrityje. Tuo tarpu
vyresnio amžiaus grupių gyventojų Kauno rajono VVG teritorijoje procentine išraiška buvo mažiau
nei Lietuvos Respublikoje ar Kauno apskrityje: gyventojų amžiaus grupėje nuo 40 m. iki 64 m.
(32,4%) (R25) 0,9 nuošimčiais mažiau nei Lietuvos Respublikoje ir 0,2 nuošimčiais mažiau nei Kauno
apskrityje, o gyventojų amžiaus grupėje nuo 65 m. ir vyresnių (14,8 %) Kauno rajono VVG
teritorijoje buvo 4,5 nuošimčiais mažiau nei Lietuvos Respublikoje ir 3,1 nuošimčiais mažiau nei
Kauno apskrityje. 2013 m. situacija kaimo gyventojų pasiskirstymas (nuošimčiais) pagal amžiaus
grupes Lietuvos Respublikoje, Kauno apskrityje ir VVG atstovaujamoje teritorijoje iš esmės
nesikeičia, tai iliustruoja žemiau pateikta diagrama (2.3.9. paveikslas). Visi šie demografiniai
rodikliai rodo, kad Kauno rajono VVG teritorijoje gyvena palyginti jauna gyventojų bendruomenė,
kurios pagrindinių poreikių tenkinimui būtina sudaryti sąlygas rengiant VPS. Atsižvelgiant į tai, kad
vaikų ir jaunimo iki 29 m. Kauno rajono VVG teritorijoje amžiaus grupė sudaro 38,9 (R26) procentų,
šią grupę racionalu nustatyti tiksline grupe bei sudaryti sąlygas VPS priemonėmis kurti palankią
Vidaus ir tarptautinė migracija apskrityse ir savivaldybėse [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas
[žiūrėta
2014-11-18].
Prieiga
per
internetą:.
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=a34010bd-d90d-4310-9a7d-7d6344238f88
38
Gyventojų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes apskrityse ir savivaldybėse (XLSX) 2014 m. pradžioje [interaktyvus].
Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-11-18]. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/temineslenteles19
39
Gyventojų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes apskrityse ir savivaldybėse (XLSX) 2011 m. pradžioje [interaktyvus].
Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-11-18]. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/temineslenteles19
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aplinką vaikų ir jaunimo užimtumo didinimui, infrastruktūros plėtrai. VPS rengėjai mano, kad
tikslinga yra VPS priemonėmis sudaryti sąlygas ekonominės veiklos įvairinimui ir darbo vietų
kūrimui, kadangi Kauno rajono VVG teritorijoje darbingo amžiaus gyventojų dalis sudaro 46,3 (R27)
nuošimčius visų kaimo gyventojų, o iš jų jaunų, iniciatyvių ir galinčių kurti savo verslą gyventojų
(nuo 30 m. iki 39 m.) yra beveik 14 nuošimčių (R28).
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2.3.8. pav. Kaimo gyventojų pasiskirstymas (nuošimčiais) pagal amžiaus grupes
Lietuvos Respublikoje, Kauno apskrityje ir VVG atstovaujamoje teritorijoje, 2011m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas40
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2.3.9. pav. Kaimo gyventojų pasiskirstymas (nuošimčiais) pagal amžiaus grupes
Lietuvos Respublikoje, Kauno apskrityje ir VVG atstovaujamoje teritorijoje, 2013 m.

Gyventojų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes apskrityse ir savivaldybėse (XLSX) 2011 m. pradžioje [interaktyvus].
Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-11-18]. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/temineslenteles19
40

15

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas41

Pagal Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo 2011 m. duomenis, Kauno rajonas (įskaitant
Garliavą) (kaip ir apskritis, kurioje gyvena 94,4 proc. lietuvių) pasižymi tautiniu vienalytiškumu.
Kauno rajone 2011 m. gyveno 93,6 proc. lietuvių bei 3,7 proc. kitų tautų atstovų, iš kurių – 1,8 proc.
rusų, 0,4 proc. lenkų ir kt. 42 Lyginant apskrities duomenis su 2001 m. Lietuvos gyventojų ir būstų
surašymo duomenimis galime pastebėti, kad tautinio vienalytiškumo tendencija išlieka, nes 2001 m.
apskrityje gyveno 93,9 proc. lietuvių, 0,5 proc. lenkų, ir 3,7 proc. rusų 43. 2001 m. vykusio surašymo
duomenų atskirai rajonais statistikos departamentas neišskiria, yra statistika tik miesto vietovių, todėl
palyginimui pateikiama tik apskrities statistiką.
Remiantis Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo 2011 m. duomenimis Kauno rajone (įskaitant
Garliavą) 24,6 proc. (10 m. ir vyresni) gyventojų turėjo aukštąjį išsilavinimą, 14,7 proc. – aukštesnįjį
ir specialiųjų vidurinį išsilavinimą, 32,0 proc.– vidurinį išsilavinimą, 12,3 proc. – pagrindinį
išsilavinimą, 14,9 proc.– pradinį išsilavinimą. Nebaigusių pradinio išsilavinimo, nelankiusių
mokyklos, neraštingų gyventojų dalis sudarė 1,5 proc. visos Kauno rajono gyventojų populiacijos.
44

Tai, jog Kauno rajono gyventojai yra išsilavinę, patvirtina ir gyventojų išsilavinimo žemėlapis
(2.3.10 paveikslas). Kauno rajonas, vertinant pagal aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų skaičių 1
tūkst. gyventojų, patenka tarp labiausiai išsilavinusių Lietuvos savivaldybių.

2.3.10. pav. Gyventojai su aukštuoju išsilavinimu savivaldybėse 2011 m.

Gyventojų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes apskrityse ir savivaldybėse (XLSX) 2013 m. pradžioje [interaktyvus].
Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2015-11-27]. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/temineslenteles19
42
2011 m. Gyventojų ir būstų surašymas. Gyventojai pagal tautybę savivaldybėse [interaktyvus] . Vilnius: Lietuvos
statistikos departamentas [žiūrėta 2014-11-18]. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas
43
2001 m. Gyventojų ir būstų surašymas. [interaktyvus] Pranešimas spaudai Nr. 5/02 2002 m. spalio 17 d. Vilnius:
Lietuvos
statistikos
departamentas
[žiūrėta
2015-12-21].
Prieiga
per
internetą:
http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/212826/2002_10_17.pdf/26d67a2b-3234-4cad-a2b9-86429f802292
44
2011 m. Gyventojų ir būstų surašymas. Gyventojai pagal išsilavinimą ir amžiaus grupes savivaldybėse [interaktyvus].
Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-11-18]. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/2011-m.surasymas
41
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Šaltinis: Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas 2011 m. 45

Vertinant gyventojų pasiskirstymą pagal ekonominį aktyvumą, Kauno rajone (įskaitant
Garliavą) 2011 m. užimtųjų gyventojų dalis siekė 48,4 proc. (34 507 asm.) bedarbių – 10,0 proc. (7
132 asm.), o ekonomiškai neaktyvių gyventojų dalis siekė 41,5 proc. (29 601 asm.).46. Remiantis
Lietuvos statistikos departamento 2013 m. duomenimis, užimtųjų gyventojų dalis Kauno rajone,
lyginant su 2011 m., didėjo 10,7 proc. p. (2013 m. užimtųjų gyventojų buvo 38,2 tūkst..) 47.
Pagal Kauno teritorinės darbo biržos 2013 m. pateikiamus duomenis, Kauno rajone per metus
buvo įregistruoti 8 552 bedarbiai48 (9,9 proc. nuo visų gyventojų).
Remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis (2014 m. lapkričio mėn.) Kauno rajono
savivaldybėje įdarbinta 3920 darbingo amžiaus gyventojų, o tai yra daug daugiau (678 gyventojai),
lyginant su 2013 m. 3242 darbingo amžiaus gyventojų įdarbinimu (2.3.11 pav.)49.
Naujai sukurtos ir atlaisvintos vietos Kauno rajone
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2.3.11 pav. Naujai sukurtos ir atlaisvintos darbo vietos Kauno rajone, vnt.
Šaltinis: Kauno rajono savivaldybės mero 2014 m. ataskaita 50

Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas, 2011 m. Lietuvos Respublikos 2011 metų gyventojų ir būstų surašymo
rezultatai. Išsilavinimas. Kalbų mokėjimas. [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-1118]. Prieiga per internetą: http://statistics.bookdesign.lt/dalis_05.pdf
46
Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas, 2011 m. Lietuvos Respublikos 2011 metų gyventojų ir būstų surašymo
rezultatai. Užimtumas. Gyventojų ekonominis aktyvumas savivaldybėse [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos
departamentas [žiūrėta 2014-11-18]. Prieiga per internetą: http://statistics.bookdesign.lt/table_069.htm?lang=lt
47
Užimti gyventojai apskrityse ir savivaldybėse [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 201411-18].
Prieiga
per
internetą:
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=7076d8ca-fd8d-400e-9db7-ab9bd081d402
48
Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje. [interaktyvus]. Kaunas: Kauno teritorinė darbo birža. [žiūrėta 201411-20]
Prieiga
per
internetą:
http://www.ldb.lt/TDB/Kaunas/DarboRinka/Documents/2013%20Info/2013%2012%20info/Kauno%20raj%20sav%20
12.pdf
49
Kauno rajono savivaldybės mero ataskaita už 2014 m. Kaunas 2015 m. [žiūrėta 2015 12 20] Prieiga per internetą:
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_150/113?pageId=73629
50
Kauno rajono savivaldybės mero ataskaita už 2014 m. Kaunas 2015 m. [žiūrėta 2015 12 20] Prieiga per internetą:
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_150/113?pageId=73629
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2011 m. didžiausia gyventojų dalis Kauno rajone (įskaitant Garliavą) buvo išlaikoma iš darbo
užmokesčio ir šeimos ar kitų asmenų paramos – atitinkamai 36,9 proc. ir 32,0 proc. Pensija kaip
pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu kliovėsi 19,7 proc., pašalpa – 5,7 proc., pajamomis iš savo ar
šeimos verslo – 1,9 proc., stipendija – 0,5 proc. gyventojų51. Kauno rajone (įskaitant Garliavą) 2011
m. gaunančių senatvės ir išankstinę senatvės pensiją asmenų buvo 13 494, o 2014 m. Kauno rajone
(įskaitant Garliavą) šių asmenų skaičius buvo 13 834.52 Gaunančių socialines pašalpas Kauno rajone
(įskaitant Garliavą) asmenų 2011 m. buvo 4 001, o 2013 m. šis skaičius sumažėjo iki 3 755 asmenų.53
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, neįgalių asmenų, kurie buvo
pripažinti neįgaliais pirmą kartą, Kauno rajone (įskaitant Garliavą) 2011 m. buvo 438, iš to skaičiaus
– 68 vaikai, o 2013 m. tokių asmenų sumažėjo iki 370, iš to skaičiaus vaikų – 58. 54
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, vidutinis mėnesinis neto darbo
užmokestis Kauno rajone 2013 m. siekė 447,8 EURir lyginant su 2011 m. padidėjo 12,2 proc. Nors
ir didėjantis, vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis Kauno rajone 2013 m. buvo mažesnis nei
šalyje (501,1 EUR) ir apskrityje (484,8 EUR) 55.
Remiantis Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštu Nr.
SD-2-64 „Dėl informacijos pateikimo“ 2011 m. VVG atstovaujamoje teritorijoje buvo 9,1 proc. (6
797) asmenų, patiriančių skurdą. Lyginant su 2013 m. duomenimis, šių asmenų dalis mažėjo 15,3
proc. (2013 m. skurdą patiriančių asmenų buvo 5 758).
2013 m. lyginant su 2011 m. laikotarpiu pagal pateiktus VVG seniūnijų duomenis56, socialinės
rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius VVG atstovaujamoje teritorijoje mažėjo. Analizuojamu
laikotarpiu socialinės rizikos šeimų skaičius VVG atstovaujamoje teritorijoje sumažėjo 9,8 proc. arba
30 šeimų, o jose augančių vaikų skaičius – 11,2 proc. arba 76 vaikais. Tuo tarpu Kauno rajone
(įskaitant Garliavą), remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis2011 – 2013 m.
laikotarpiu, socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo 7,5 proc. arba 27 šeimomis, o jose augančių
vaikų skaičius – 12,9 proc. arba 95 vaikais. 57
VVG teritorijos seniūnijose 2013 m. didžiausias socialinės rizikos šeimų (23) ir vaikų juose
(49) (2.3.12. paveikslas) skaičius fiksuojamas Babtų seniūnijoje. Tuo tarpu Kačerginės ir Kulautuvos
seniūnijose socialinės rizikos šeimų ir vaikų juose nebuvo. 58
Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas, 2011 m. Gyventojai pagal pragyvenimo šaltinius [interaktyvus]. Vilnius:
Lietuvos
statistikos
departamentas
[žiūrėta
2014-11-20]
Prieiga
per
internetą:
http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/204992/14.6_Informacija+apie+gyventoju+pragyvenimo+saltinius.pdf/424d819
6-8c95-42ed-b7c3-a753d9162431
52
Bernotienė, Raselė. Dėl statistinės informacijos [interaktyvus]. Elektroninis laiškas: Kristinai Kazlauskaitei Zumarienei
(projektai.krvvg@gmail.com). 2015 m. liepos 28 [žiūrėta 2015-07-28]. Asmeninis ryšys.
53
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 2014-11-20.
Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1655&status=A
54
Darbingo amžiaus asmenų, pirmą karatą pripažintų neįgaliaisiais, skaičius. Vaikų pirmą karatą pripažintų
neįgaliaisiais, skaičius [interaktyvus], Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 2014-11-20. Prieiga per
internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1655&status=A
55
Darbo užmokestis [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 2014-11-20. Prieiga per
internetą: http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=77bcd661aee9-4828-9809-e158baf3bf3e
56
Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštas Nr. SD-2-64 „Dėl informacijos
pateikimo“
57
Socialinės rizikos šeimų skaičius metų pabaigoje, Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose metų pabaigoje
[interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-11-20] Prieiga per internetą:
http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1655&status=A
58
Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštas Nr. SD-2-64 „Dėl informacijos
pateikimo“
51
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2.3.12. pav. Socialinės rizikos šeimų (kairėje) ir socialinės rizikos vaikų šeimose (dešinėje)
skaičius, 2013 m., vnt.
Šaltinis: VVG seniūnijų duomenys59

Išsamesnės informacijos suteikia rodikliai apie socialinės rizikos šeimų skaičių, tenkantį 1 000iui gyventojų, ir socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičių, tenkantį 1 000-iui vaikų. Kaip
iliustruoja Lietuvos socialinis žemėlapis (2.3.13 paveikslas), 2013 m. Kauno rajonas pateko tarp tų
savivaldybių, kuriose socialinės rizikos šeimų ir juose augančių vaikų skaičius buvo vienas
mažiausių60. Tai rodo, jog Kauno rajone ir VVG atstovaujamoje teritorijoje socialinės apsaugos
problemos yra sprendžiamos konstruktyviai.

Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštas Nr. SD-2-64 „Dėl informacijos
pateikimo“.
60
Lietuvos socialinis žemėlapis interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
[žiūrėta 2014-11-20]. Prieiga per internetą: http://www.socialiniszemelapis.lt/index.php?-1436354700
59
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2.3.13. pav. Socialinės rizikos šeimų skaičius, tenkantis 1 000-iui gyventojų (kairėje) ir
socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius, tenkantis 1 000-iui vaikų (dešinėje), 2013 m.
Šaltinis: Lietuvos socialinis žemėlapis61

Priešingai nei šalyje ir apskrityje, kur fiksuojamos pagalbos į namus ir socialinės globos
paslaugų poreikio augimo tendencijos, Kauno rajone (įskaitant Garliavą) 2011–2013 m. laikotarpiu
šias paslaugas gavusių asmenų skaičius sumažėjo 41,3 proc. (nuo 407 iki 239). Tuo tarpu apskrityje
ir šalyje pagalbos į namus ir socialinės globos paslaugas gaunančių gyventojų dalis išaugo 15,7 proc.
ir 7,7 proc. 62
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Vertinant socialinių paslaugų gavėjų namuose skaičių VVG teritorijos seniūnijose (2.3.14
paveikslas), 2013 m. didžiausia šio rodiklio reikšme pasižymėjo Garliavos apylinkių seniūnija (61).
2011–2013 m. laikotarpiu socialinių paslaugų gavėjų namuose skaičius labiausiai išaugo Samylų
seniūnijoje (50 proc.), labiausiai mažėjo – Kačerginės seniūnijoje (50 proc.).63

2.3.14. pav. Socialinių paslaugų gavėjų namuose skaičius, 2013 m., vnt.
Šaltinis: VVG seniūnijų duomenys64
Lietuvos socialinis žemėlapis [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
[žiūrėta 2014-11-20]. Prieiga per internetą: http://www.socialiniszemelapis.lt/index.php?744684208
62
Socialinių paslaugų namuose gavėjai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-11-120].
Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=7e5b82e22522-4d0c-a230-dc7a0904e84b
63
Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštas Nr. SD-2-64 „Dėl informacijos
pateikimo“.
64
Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštas Nr. SD-2-64 „Dėl informacijos
pateikimo“
61
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Atlikus ir įvertinus Kauno rajono VVG teritorijos socialinę situaciją, akivaizdu, jog ne visi
svarbiausi Kauno rajono bendruomenės poreikiai yra patenkinami. Tai patvirtina ir gyventojų
poreikių tyrimas, kurio duomenimis reikalingiausios paslaugos respondentų gyvenamojoje vietovėje,
jų teigimu, yra vyresnio amžiaus asmenų ir sunkių ligonių priežiūra (84,4 proc.) (R29) ir aplinkos
tvarkymas (79,5 proc.) (R30). Taip pat, respondentų teigimu, reikalingos yra vaikų priežiūra (73,2
proc.) (R31), transporto paslaugos (70,5 proc.) (R32) bei nesudėtingas pastatų remontas (70,2 proc.)
(R33) ( žr. 4 priedo 11 psl.).
Atsižvelgiant į socialinės situacijos analizę ir poreikių tyrimo duomenis VPS rengėjai mato
galimybę socialinių problemų sprendinių priemones įtraukti į VPS prioritetus, sudarant galimybes
socialiniam verslui bei būtiniausių bendruomenės poreikių tenkinimui.
2.4.

VVG teritorijos ekonominė situacija

Bendra informacija apie ekonominę situaciją. Pagal ekonominės veiklos rūšių
klasifikatorių, 2011 m. (2.4.1. paveikslas) žemės ūkio, žuvininkystės, miškininkystės sektoriuje dirbo
4,7 proc. (1 614 asm.) visų Kauno rajono (įskaitant Garliavą) užimtųjų, pramonėje – 17,9 proc. (6
155 asm.) užimtųjų.
Didelė užimtųjų dalis dirbo didmeninės ir mažmeninės prekybos bei variklinių transporto
priemonių ir motociklų remonto (21,0 proc. arba 7 256 asm.) srityje. 12,1 proc. (4 173 asm.) užimtųjų
vertėsi švietimo, 8,1 proc. (2 786 asm.) – žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikla. Tuo
pačiu laikotarpiu mažiausiai užimtųjų dirbo nekilnojamojo turto operacijų srityje (1 proc. arba 348
asm.), namų ūkių, samdančių darbininkus, veikloje (0,03 proc. arba 9 asmenys)65.
Svarbiausios ne žemės ūkio ekonominės veiklos Kauno rajone (įskaitant Garliavą), remiantis
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 m. pradžioje buvo didmeninė ir mažmeninė
prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas (509 veikiantys juridiniai asmenys),
kita aptarnavimo veikla (261 veikiantis juridinis asmuo), apdirbamoji gamyba (241 veikiantis
juridinis asmuo), transportas ir saugojimas (161 veikiantis juridinis asmuo) ir statyba (150 veikiančių
juridinių asmenų). 2014 m. pradžioje svarbiausių ne žemės ūkio ekonominės veiklų Kauno rajone
(įskaitant Garliavą) tendencijos nekito ir buvo šios: didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių
transporto priemonių ir motociklų remontas (599 veikiantys juridiniai asmenys), kita aptarnavimo
veikla (291 veikiantis juridinis asmuo), apdirbamoji gamyba (264 veikiantys juridiniai asmenys),
transportas ir saugojimas (192 veikiantys juridiniai asmenys) ir statyba (176 veikiantys juridiniai
asmenys).66
Remiantis Kauno rajono savivaldybės mero už 2014 m. ataskaita, Kauno rajone (įskaitant
Garliavą) 2014 m. sausio 1 d. veikė 2319 juridinių asmenų. Nuo 2011 m. jų padaugėjo ketvirtadaliu.
Verslininkus kurtis Kauno rajone skatina čia vykdoma palanki mokesčių politika. Naujai įkurtoms
įmonėms taikomi nuliniai žemės ir valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčiai.
Kauno rajonas tampa vis svarbesnis Lietuvos ūkio gyvenime. Tai penkta pagal sukuriamo
BVP dydį savivaldybė. Rajone sparčiai plečiasi verslas, santykinai mažesnis nedarbas. Nuo 2011 m.
Kauno rajonas pirmasis šalyje pradėjo taikyti mažiausius verslo liudijimo mokesčius. Metinis
mokestis siekia 34,75 Eur. 2014 m. išduota 2972 verslo liudijimai.

Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas, 2011 m. . Užimti gyventojai pagal ekonomines veiklos rūšis ir profesijų grupes
[interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-11-20]. Prieiga per internetą:
http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles
66
Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje [interaktyvus] Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 2015-1228. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=23259c80-3334-42b4-9378-aa7fdf0d7f0f
65
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Sparti verslo plėtra skatina naujų darbo vietų kūrimą, todėl nedarbas Kauno rajone (įskaitant
Garliavą) yra vienas mažiausių šalyje. 2015 m. sausio 1 d. duomenimis, jis siekė – 7,6 proc., o
Lietuvoje – 9,3 proc. 67
Pateikti statistiniai duomenys leidžia daryti prielaidą, kad Kauno rajono VVG teritorijoje yra
palankios sąlygos vystyti tas ekonomines veiklas, kurios šiuo metu yra mažiau plėtojamos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklą, informacijos ir ryšių veiklą, meninę, pramoginę ir
poilsio organizavimo veiklą ir kitas veiklas. Šie duomenys suponuoja prielaidą, jog į VPS būtina
įtraukti priemones, kurios sudarytų palankias sąlygas įvairių ekonominių veiklų plėtrai Kauno rajono
VVG teritorijoje.
Kauno rajono savivaldybė Lietuvos savivaldybių indekse užėmė 1 vietą iš 53 rajono
savivaldybių. Investicijų srities įvertinimas gerokai viršijo šalies vidurkį (48,6 balo) ir siekė 75,4
balo. Aukštas įvertinimas skirtas dėl šalies vidurkį viršijančių materialinių investicijų kiekio (5669
litai vienam gyventojui, 2012 metai). Taip pat fiksuotas gana spartus tiesioginių užsienio investicijų
augimas, 2004–2012 metais. – 120 proc. Kauno rajone yra parengti investicijoms tinkami žemės
sklypai. Tačiau didžiausias Kauno rajono išskirtinumas – tai viena palankiausių šalyje mokesčių
aplinka. Savivaldybė taiko vienus mažiausių nekilnojamojo turto, žemės mokesčio ir verslo liudijimų
tarifų. Tai, be abejo, prisidėjo prie sėkmingo investicijų, ypač materialinių, pritraukimo. Jos 2011–
2012 metais augo 29 proc. 68
Vadovaujantis Aleksandro Stulginskio universiteto mokslo studijos ,,Kaimo socialinės
infrastruktūros vystymas siekiant užtikrinti teritorinę ir socialinę sanglaudą“ 69 rodo, kad Kauno rajone
komunalinių ir buitinių paslaugų sektorius yra išvystytas labai gerai. Transporto sektorius taip pat labai
gerai (R34).
2014 m. Kauno rajono keliams asfaltuoti ir atnaujinti skirta daugiau kaip 6 mln. Eur. Už juos
išasfaltuota 22 km rajono žvyrkelių. 2011–2014 m. įrengta 28,3 km naujos ir sutaisyta 49 km senos
asfalto dangos, įrengta per 15,9 km šaligatvių ir daugiau nei 25 km dviračių takų, įgyvendinta kelių
asfaltavimo programa, taikant 10 metų garantinį laikotarpį. 2011 m. Kauno rajone į vietinės reikšmės
ir gatvių tiesimą investuota daugiau nei 3,7 mln. Eur, o 2014 m. – šiek tiek daugiau nei 10 mln. Eur.
70

Kauno rajone privačios įmonės 2015 m. veža keleivius 27 vietinio reguliaraus susisiekimo
maršrutais. Dar 11 autobusų ir 18 mikroautobusų71 maršrutų į Kauno rajoną atvyksta iš Kauno miesto
viešojo transporto sistemos.
Mažmeninėje prekyboje Kauno rajono VVG teritorijoje dominuoja smulkios netinklinės
maisto ir būtiniausių prekių parduotuvės. Prekybos tinklas Maxima turi tik 1 parduotuvę, Iki – 3
parduotuves, Expres Market – 3 parduotuves72. Buitinės technikos, baldų, statybių medžiagų
parduotuvių beveik nėra. Tokią situaciją lemia Kauno miesto tokio pobūdžio prekybos vietų ir
Kauno rajono savivaldybės mero ataskaita už 2014 m. Kaunas 2015 m. [žiūrėta 2015 12 20] Prieiga per internetą:
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_150/113?pageId=73629
68
Kauno rajono savivaldybės mero ataskaita už 2014 m. Kaunas 2015 m. [žiūrėta 2015 12 20] Prieiga per internetą:
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_150/113?pageId=73629
69
Aleksandro Stulginskio universitetas. Mokslo tyrimo studija ,,Kaimo socialinės infrastruktūros vystymas siekiant
užtikrinti teritorinę ir socialinę sanglaudą“, 2014 m. [žiūrėta 2015 12 20] Prieiga
per internetą:
http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/3373/3/mokslo%20studija_2015_b5.pdf
70
Kauno rajono savivaldybės mero ataskaita už 2014 m. Kaunas 2015 m. [žiūrėta 2015 12 20] Prieiga per internetą:
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_150/113?pageId=73629
71
Kauno rajono savivaldybės viešojo transporto maršrutų schema. 2015 [žiūrėta 2015 12 20] Prieiga per internetą:
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/Autobusu_marsrutai?pageId=60097308
http://www.krs.lt/alfresco/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/aac930de-d987-4448-a5dab4636a950b63/viesojo+transporto+schema.jpg
72
Prekybos tinklų parduotuvių tinklo informacija [žiūrėta 2015 12 20] Prieiga per internetą:
http://www.maxima.lt/parduotuviu-tinklai http://iki.lt/lt.php/tinklas http://expressmarket.lt/index.php/kontaktai/
67
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asortimento gausa. Dėl patogios logistinės padėties Kauno r. VVG teritorijoje prie didžiųjų
magistralinių kelių kuriasi vis daugiau didmeninės prekybos, sandėliavimo įmonių.
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2.4.1. pav. Užimtieji pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių Kauno rajono
savivaldybėje 2011 m. proc.
Šaltinis: 2011 m. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas73

Remiantis 2015 m. balandžio 3 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtinta
socialinio verslo koncepcija74., Lietuvoje socialinis verslas yra mažai žinomas, trūksta geros praktikos
pavyzdžių ir užsienio šalių patirties sklaidos, stokojama skatinamųjų ir finansinės paramos priemonių,
taip pat socialinio verslumo mokymų, kompetencija ir žinios šioje srityje ribotos, todėl tik keletas
organizacijų savo veikloje taiko socialinio verslo principus. Ryškiausios socialinio verslo iniciatyvos
Lietuvoje vykdomos neformaliojo švietimo, socialinės atskirties mažinimo, tikslinių grupių
reintegravimo į darbo rinką ir užimtumo didinimo srityse, tačiau nėra statistinių duomenų, kiek tokių
verslų ar iniciatyvų jau veikia. Koncepcijoje taip pat nurodoma, kad Lietuvoje neišnaudojamas
nevyriausybinių organizacijų potencialas skatinant socialinį verslą. 2014 metais šalyje veikė apie 15 tūkst.
nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO). Vidutinis metinis NVO biudžetas sudarė 869–1448 eurų
Tik keletas NVO didesnę dalį savo biudžeto suformuoja iš ūkinės veiklos pajamų. Dauguma NVO nuolat
susiduria su finansinių išteklių, reikalingų veiklai plėtoti, trūkumu. Visa tai riboja NVO galimybes plėtoti
savo veiklą ir didinti socialinio poveikio mastą. Būtina skatinti NVO paslaugų pardavimą ir taikyti verslo
modelius siekiant apibrėžto socialinio tikslo, ugdyti partnerystę su verslo atstovais visuomenės naudai.
Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas, 2011 m. Užimti gyventojai pagal ekonomines veiklos rūšis ir profesijų grupes
[interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-11-20]. Prieiga per internetą:
http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles
74
Socialinio verslo koncepcija , 2015 m. [interaktyvus]. Ūkio ministerija. [žiūrėta 2015 12 20] prieiga per internetą :
http://www.ukmin.lt/uploads/documents/Verslo%20aplinka/Smulkus%20verslas/Socialinio_verslo_koncepcija_2015_
%C4%AFsakymas.pdf
73
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Privatus verslas neužtikrina būtiniausių paslaugų kaime pasiūlos, nes verslininkai labai dažnai nėra
suinteresuoti teikti namų ūkiams reikalingas paslaugas, kadangi tai nėra pelninga veikla. Bendruomenės
gavusios Europos Sąjungos paramą gali vykdyti įvairią veiklą susijusią su jų bendruomenės poreikiais,
taip užtikrinamas būtiniausių paslaugų prieinamumą bei didinamas bendruomenės narių užimtumas.
Remiantis Kauno rajono VVG duomenimis75, 2011 metais bendruomeninio verslo Kauno rajono VVG
teritorijoje nebuvo (R35), tačiau atsiradus galimybei pasinaudoti Europos Sąjungos lėšomis 2015 metais
jau yra 8 NVO užsiimančios bendruomeniniu verslu (R36).

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (nedarbo lygis) Kauno rajone
2013 m. siekė 9,5 proc. ir buvo mažesnis nei apskrityje (10,0 proc.) bei šalyje (10,9 proc.). Nedarbo
lygis Kauno rajone, kaip ir apskrityje bei šalyje, 2011–2013 m. laikotarpiu (2.4.2. paveikslas) turėjo
tendenciją mažėti. Analizuojamu periodu šis rodiklis sumažėjo 2,4 proc. p., apskrityje ir šalyje –
atitinkamai po 2,2 proc. p.
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2.4.2. pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, 2011–2013 m., vnt.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas76

Kauno rajone (įskaitant Garliavą) 2013 m. buvo registruota 3 242 laisvų darbo vietų ir šis
skaičius buvo didžiausias visu 2011–2013 m. laikotarpiu77. Įdarbintų asmenų skaičius nuo 2011 m.
iki 2013 m. sumažėjo 11,4 proc. (nuo 4 928 iki 4 367 asm.) 78.
Konstruktyvus Kauno teritorinės darbo biržos darbas turėjo įtakos tam, kad į aktyvias darbo
rinkos politikos priemones nukreiptų asmenų skaičius analizuojamu laikotarpiu augo 22,279 proc.
(nuo 954 iki 1 166 asm.). Nors 2011–2013 m. laikotarpiu ir augo bedarbių, registruojamų per metus,
skaičius (2013 m. lyginant su 2011 m., užregistruotų bedarbių per metus skaičius didėjo 31,5 proc.
Paramą gavę vietos projektai pagal priemonę „Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas“ [interaktyvus]. Kauno r.
VVG informacija [žiūrėta 2015 12 20]. Prieiga per internetą
http://www.kaunorvvg.lt/info/projektai/20072013_strategija/informacija_5%20kvietimas/informacija%20apie%20skirta%20parama_kvietimas5.pdf
http://www.kaunorvvg.lt/info/projektai/20072013_strategija/informacija_3kvietimas/informacija%20apie%20skirta%20parama_kvietimas3.pdf
76
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos
departamentas [žiūrėta 2014-11-20]. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=7131a78c-7821-41ff-b06d-9e74188d1295
77
Statistiniai rodikliai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos darbo birža [žiūrėta 2014-11-20]. Prieiga per internetą:
http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/statistika_tab.aspx
78
Statistiniai rodikliai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos darbo birža [žiūrėta 2014-11-20]. Prieiga per internetą:
http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/statistika_tab.aspx
79
Statistiniai rodikliai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos darbo birža [žiūrėta 2014-11-20]. Prieiga per internetą:
http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/statistika_tab.aspx
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(nuo 6 502 iki 8 552 asm.) 80, bet vidutinis metinis bedarbių skaičius 2011–2013 m. ir sumažėjo 20,1
proc. (nuo 6 415 iki 5 125)81.
Remiantis gyventojų poreikių tyrimu, nedarbo problemą VVG gyvenamojoje vietovėje žmonės
siūlo spręsti kuriant naujas darbo vietas, taikant griežtesnę socialinių pašalpų gavimo atranką,
alkoholizmo prevenciją, skiriant didesnes pastangas pritraukti verslui. Palankiausiai respondentų
vertinamos sritys, tai pačių gyventojų dėmesys ir pastangos sveikatai gerinti ir sveikai gyvensenai
palaikyti (45,3 proc.) (R37) bei vaikų ir jaunimo ugdymas bei laisvalaikio užimtumas (45,2 proc.)
(R38). Respondentų nuomone, labiausiai situacija nesikeičia kalbant apie gyventojų pasirengimą
imtis nuosavo verslo (58,6 proc.) (R39), o labiausiai blogėjančiomis situacijomis nurodomi jaunimo
aktyvumas darbo rinkoje (20,4 proc.) bei jaunų šeimų ir specialistų įsitvirtinimas vietovėje (20,2
proc.)) (žr. 4 priedo 22 psl.).
Atsižvelgiant į gyventojų poreikių tyrimo rezultatus, VPS tikslinga numatyti priemones, kurios
sudarytų sąlygas užimtumo didinimui ir darbo vietų kūrimui. VPS rengėjų nuomone šiam tikslui
pasiekti reikalingos priemonės ekonominės veiklos įvairinimui ir paslaugų plėtrai. Taip pat būtina
sudaryti sąlygas sveikos gyvensenos skatinimui bei vaikų ir jaunimo užimtumui didinti užtikrinant
reikiamą infrastruktūrą. Gyventojų poreikių tyrimo rezultatai atskleidė, kad jaunimo įsitraukimas į
viešąjį gyvenimą bei įsitvirtinimas Kauno rajono VVG teritorijoje vertinamas kaip blogėjantis, todėl
VPS būtina skirti dėmesio šiai problemai spręsti ir numatyti priemones, kurių tikslinė grupė būtų
jaunimas ir jauni žmonės.
Kauno rajone 2014 m. buvo vykdoma 112 projektų, kurių bendra vertė siekė 67,66 mln.
eurų. Vykdomų projektų skaičius, palyginant su 2013 m., sumažėjo 16 procentų, nes 2007–2013 m.
baigėsi ES struktūrinės paramos finansavimo laikotarpis. Didžiausias įgyvendinamų projektų kiekis
163 buvo 2012 metais82.
Didžiausios investicijos buvo skiriamos vandentvarkos (32 proc.), švietimo, kultūros ir sporto
objektų modernizavimui (26 proc.), verslo infrastruktūros plėtrai (13 proc.) bei turizmo ir paslaugų
infrastruktūrai (11 proc.). Lyginant į Kauno rajoną (įskaitant Garliavą) pritrauktas ES lėšas, galime
pastebėti, kad investicijos padidėjo nuo 7 mln eurų 2011 m. iki 10,8 mln eurų 2014 m.832014 m.
pradžioje Kauno rajone (įskaitant Garliavą) veikė 1 695 mažos ir vidutinės įmonės (R40) jose dirbo
15 606 darbuotojai (R41). Labai mažose įmonėse (mažiau kaip 10 darbuotojų) dirbo 29,5 proc. visų
darbuotojų, mažose įmonėse (mažiau kaip 50 darbuotojų) – 34,6 proc. darbuotojų, vidutinėse
įmonėse (50–249 darbuotojų) – 36,2 proc. visų darbuotojų. Lyginant su 2011 m., veikiančių mažų ir
vidutinių įmonių skaičius per 2013 m. Kauno rajone (įskaitant Garliavą) padidėjo 16,1 proc. (R42),
o darbuotojų jose skaičius padidėjo – 11,7 proc. (R43) Analizuojamu 2011–2013 m. laikotarpiu
įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius išaugo 59,0 proc. (R44), o išregistruotų mažų ir
vidutinių įmonių skaičius mažėjo 25 proc. (R45).84.
Remiantis Kauno rajono VVG informacija, 2013 m. VVG teritorijoje plėtojamos įvairios
alternatyvios veiklos (2.4.3. paveikslas) – veikia ūkio subjektai, užsiimantys paslaugų teikimu, kaimo
Statistiniai rodikliai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos darbo birža [žiūrėta 2014-11-20]. Prieiga per internetą:
http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/statistika_tab.aspx
81
Statistiniai rodikliai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos darbo birža [žiūrėta 2014-11-20]. Prieiga per internetą:
http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/statistika_tab.aspx
82
Kauno rajono savivaldybės mero ataskaita už 2014 m. Kaunas 2015 m. [žiūrėta 2015 12 20] Prieiga per internetą:
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_150/113?pageId=73629
83
Kauno rajono savivaldybės mero ataskaita už 2014 m. Kaunas 2015 m. [žiūrėta 2015 12 20] Prieiga per internetą:
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_150/113?pageId=73629
84
Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse metų pradžioje, Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje [interaktyvus].
Vilnius:
Lietuvos
statistikos
departamentas
[žiūrėta
2014-11-20].
Prieiga
per
internetą:
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=e7f9d4dc-3ba348fd-8588-7230ed6e7dfa
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turizmu, tradiciniais amatais ir kt. Daugiausia VVG teritorijoje – kaimo turizmo sodybų (35). 2014
m., remiantis Kauno rajono VVG informacija, VVG teritorijoje plėtojamų įvairių alternatyvių veiklų
tendencijos nekito.85
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2.4.3. pav. Alternatyvūs verslai VVG atstovaujamoje teritorijoje, vnt.
Šaltinis: Kauno rajono VVG86

Remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, 2013 m. verslo liudijimus Kauno
rajone (įskaitant Garliavą) įsigijo 2 553 asmenys. Lyginant 2013 m. duomenis su 2011 m.
duomenimis, asmenų, įsigijusių verslo liudijimus, skaičius mažėjo 17,5 proc. (2011 m. šis skaičius
siekė 3 095). 87
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis88 2014 m. pradžioje Kauno rajone
(įskaitant Garliavą) įregistruotų ūkio subjektų didžiąją dalį sudarė įmonės, užsiimančios – didmenine
ir mažmenine prekyba (24,6 proc.), kita aptarnavimo veikla (15,4 proc.), nenurodyta veikla (12,7
proc.).
2014 m. pradžioje Kauno rajone (įskaitant Garliavą) veikiančių ūkio subjektų buvo 2,2 karto
mažiau nei įregistruotų (veikiančių – 2 184, įregistruotų – 4 754). Lyginant su 2012 m. pradžia,
veikiančių ūkio subjektų skaičius 2014 m. pradžioje padidėjo 1,2 karto (2012 m. pradžioje buvo 1
848 ), o įregistruotų taip pat padidėjo 1,2 karto (2012 m. pradžioje buvo 4 082). 89

Kauno rajono vietos veiklos grupės teritorijos amatai ir paslaugos [interaktyvus]. Kauno rajonas: Kauno rajono vietos
veiklos
grupė
[žiūrėta
2014-11-20].
Prieiga
per
internetą:
http://kaunorvvg.lt/amatai/imoniusarasas/?do=search&title=&district=
86
Kauno rajono vietos veiklos grupės teritorijos amatai ir paslaugos [interaktyvus]. Kauno rajonas: Kauno rajono vietos
veiklos grupė [žiūrėta 2014-11-20]. Prieiga per internetą: http://kaunorvvg.lt/amatai/imoniusarasas/?do=search&title=&district=
87
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015-08-20 raštas Nr. (27.4-40-4)
RD-3708 „Dėl pakartotinio duomenų pateikimo“.
88
Įregistruoti ūkio subjektai metų pradžioje [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-1120].
Prieiga
per
internetą:
http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=23259c80-3334-42b4-9378-aa7fdf0d7f0f
89
Įregistruoti ūkio subjektai metų pradžioje [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas [žiūrėta 2014-1120].
Prieiga
per
internetą:
http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=23259c80-3334-42b4-9378-aa7fdf0d7f0f
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VVG teritorijos seniūnijose 2014 m. didžiausias veikiančių ūkio subjektų skaičius (2.4.4.
paveikslas) fiksuotas Karmėlavos (253) ir Domeikavos (177) seniūnijose, mažiausias –
Linksmakalnio seniūnijoje (8).
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2.4.4. pav. Veikiančių ūkio subjektų skaičius VVG atstovaujamoje teritorijoje, 2014
m., vnt.
VVG seniūnijų duomenys90

Analizuojant veikiančias įmones pagal teisinę formą, didžiąją įmonių dalį Kauno rajone
(įskaitant Garliavą) sudarė uždarosios akcinės bendrovės (65,2 proc.), individualios įmonės (10,0
proc.). 2011–2014 m. laikotarpiu uždarųjų akcinių bendrovių skaičius išaugo 32,5 proc., o
individualių įmonių skaičius mažėjo 33,1 proc..91
Remiantis Lietuvos statistikos departamento 2014 m. pradžios duomenimis, pagal pajamas,
37,2 proc. mažų ir vidutinių įmonių generavo nuo 1 iki 28 962 EUR (nuo 1 iki 100 tūkst. Lt) pajamų,
40,2 proc. įmonių – nuo 28 962 iki 289 620 EUR (nuo 100 tūkst. iki 1 000 tūkst. Lt) pajamų, 22,7
proc. įmonių uždirbo nuo 289620 EUR (1 000 tūkst. Lt) pajamų. Lyginant su 2012 m. pradžios
duomenimis, 2014 m. pradžioje mažų ir vidutinių įmonių, generavusių nuo 1 iki 28 962 EUR (nuo 1
iki 100 tūkst. Lt) pajamų, sumažėjo 3,2 proc., tačiau 1,5 proc. padidėjo įmonių, generavusių nuo 28
962 iki 289 620 EUR (nuo 100 tūkst. iki 1 000 tūkst. Lt) pajamų ir 1,8 proc. padidėjo įmonių,
generavusių nuo 289620 EUR (1 000 tūkst. Lt) pajamų. 92
Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, 2014 m. didžiąją dalį (79,5 proc.) (R46)
visų veikiančių įmonių Kauno rajone (įskaitant Garliavą) sudarė mikroįmonės. Mažos įmonės sudarė
16,5 proc. (R47), vidutinės – 3,7 proc. (R48), didelės – 0,3 proc. (R49). 93

Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštas Nr. SD-2-64 „Dėl informacijos
pateikimo“
91
Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 2014-1120.
Prieiga
per
internetą:
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=8f6e7e35-5730-4eb5-ae12-4866a9aff401
92
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos
departamentas.
Žiūrėta
2014-11-20.
Prieiga
per
internetą:
http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliuanalize?id=2771&status=A
93
Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta2014-1120.
Prieiga
per
internetą;
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=8f6e7e35-5730-4eb5-ae12-4866a9aff401
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Atsižvelgiant į veikiančių ūkio subjektų veikimo tendencijas, VPS rengėjai mato galimybes
sudaryti palankias sąlygas smulkiam ir vidutiniame verslui plėtoti Kauno rajono kurios sudarytų
palankias sąlygas įvairių ekonominių veiklų plėtrai Kauno rajono VVG teritorijoje kurios sudarytų
palankias sąlygas įvairių ekonominių veiklų plėtrai Kauno rajono VVG teritorijoje teritorijoje, todėl
yra būtina numatyti priemones, kurios sudarytų palankias sąlygas įvairių ekonominių veiklų plėtrai.
Didžiausios Kauno rajono įmonės (2.4.5. paveikslas) – UAB Baltic Logistic Solutions (692
darbuotojai) ir UAB Hoptransa (425 darbuotojai) užsiimančios logistikos paslaugų veikla. Logistikos
įmonių plėtros potencialas yra Kauno rajono VVG teritorijoje esanti Kauno LEZ. Augančiomis ir
pelningomis laikytinos įmonės, užsiimančios vaistų, medicininių medžiagų logistika, kompiuterinės,
programinės įrangos, elektroninių prekių tiekimu ir kt.
2.4.5. pav. Didžiausios įmonės Kauno rajone
Pavadinimas
Limedika UAB
ALSO Lietuva, UAB

Įmonės aprašymas

Apyvarta
2014

Vaistai, medicininės
medžiagos
kompiuterinė, programinė
įranga, elektronikos prekės

Virš 100 mln.
EUR
50-100 mln.
EUR
10-20 mln.
EUR
10-20 mln.
EUR
30-50 mln.
EUR
10-20 mln.
EUR
10-20 mln.
EUR
10-20 mln.
EUR
10-20 mln.
EUR
10-20 mln.
EUR
10-20 mln.
EUR
10-20 mln.
EUR

Baltic Logistic
Solutions, UAB

Logistikos paslaugos

Hoptransa, UAB

Logistikos paslaugos

ViaCon Baltic, UAB

metalas, apdirbimas, gaminiai

Baltic transline
transport, UAB

logistikos paslaugos,
transporto paslaugos

Naujasis Nevėžis, UAB

maisto produktai, gamyba

RYTERNA GROUP,
UAB

vartai

Signeda, UAB

autodalys, akumuliatoriai

Aviabaltika, aviacijos
kompanija, UAB

oro transportas, aviacija

Dot LT, UAB

oro transportas, aviacija

Kilminė UAB

Mažmeninė prekyba

Darbuotojų
skaičius
2011 gruodį
219
103
532
175
55
11
139
4
76
82
79
156

Darbuotojų
skaičius
2015 gruodį
221
107
692
425
114
268
171
239
78
92
140
234

Šaltinis: Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras ir http://rekvizitai.vz.lt/imoniu-duomenysrinkodarai/ 94

Ekonominės veiklos plėtra ir perspektyvos. Gyventojų poreikių tyrimas atskleidė, jog
daugiau nei pusė (56,7 proc.) (R50) apklausoje dalyvavusių žmonių smulkaus verslo nesiimtų net ir
gavę ES paramą. Pasyviausi, teigę smulkaus verslo nesiimsiantys, šiuo atveju yra vidutinio amžiaus
(45–54 m.) respondentai (69,4 proc.) taip pat respondentai dirbantys valstybiniame sektoriuje (59,4
proc.) (žr. 4 priedo 21 psl.).
Informaciją apie didžiausias įmones Kauno rajone pateikė Kauno r. turizmo ir verslo informacijos centras, o darbuotojų
kaitos tendencijos Žiūrėta 2015-12-28. Prieiga per internetą: http://rekvizitai.vz.lt/imoniu-duomenys-rinkodarai/
(duomenys apie darbuotojų skaičių imami iš SODROS)
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Gyventojai, gavę paramą iš ES fondų, labiausiai norėtų plėtoti šias ekonomines veiklas:
įvairių paslaugų teikimą vietos gyventojams (68,7 proc.), ūkininkų produkcijos realizavimą (35,5
proc.), amatininkų gaminių bei suvenyrų gamybą ir realizavimą (31,5 proc.). Mažiau nei trečdalis
(26,6 proc.) – įvairių paslaugų turistams teikimą, o dar šiek tiek mažesnė respondentų dalis (17 proc.)
– kulinarinio paveldo produktų gamybą ir pardavimą. Nepaisant to, maždaug trečdalis (33,2 proc.))
respondentų teigia nežinantys, ar imtųsi bendruomeninio verslo iniciatyvų ir tokį verslą skatinančių
projektų. Viena pagrindinių to priežasčių – informacijos apie tokias iniciatyvas, stoka (19,8 proc.).
Labiausiai bendruomeninių iniciatyvų imtis norėtų jauni (iki 34 m.) ir vidutinio amžiaus (35–44 m.)
gyventojai. Tai itin teigiama tendencija, nes nuo jaunų žmonių iniciatyvos labiausiai priklauso
šeimos, bendruomenės, gyvenamosios vietovės veiklos rezultatai ir gyvenimo kokybė (žr. 4 priedo
21, 15 ir 16 psl.).
Vietos gyventojų vertinimu, labiausiai bendruomenei organizuoti savo verslą ir/arba teikti
savo nariams būtiniausias paslaugas trukdo tai, jog bendruomenė neturi finansų ūkinei veiklai vykdyti
(69,9 proc.). Svarbi problema, mažinanti verslo plėtros galimybes, taip pat yra bendruomenės žmonių
nenoras rizikuoti bei atsakomybės vengimas (39,4 proc.) (R51). Be to, bendruomenei trūksta žinių ir
paslaugų organizavimo patirties (35,4 proc.), gerų idėjų (29,4 proc.), palaikymo iš šalies (30,4 proc.),
bendruomenės stiprumo organizaciniu požiūriu (29,9 proc.) (žr. 4 priedo 17 psl.).
Nepaisant to, 61,7 proc. (R52) respondentų nurodo, jog bendruomenės narių gebėjimas rengti
ir įgyvendinti projektus gerėja. Taip pat šiek tiek mažiau nei pusė (47,6 proc.)respondentų teigia, jog
gerėja vietos valdžios, verslo ir bendruomenių gebėjimas bendradarbiauti, vietos gyventojų
mokėjimas susitarti dėl pagrindinių reikalų ir kartu spręsti bendras problemas (43,9 proc.) (žr. 4
priedo 28 psl.).
Apklausos duomenimis, geriausiai vertinama (kaip gerėjanti) verslo įmonių veiklos tendencija
yra verslo įmonių aktyvus dalyvavimas viešajame gyvenime (40,2 proc.). Apylygiai, kaip
nesikeičiančios, yra vertinamos vietos įmonių rūpinimosi savo darbuotojais (59,9 proc.) ir verslo
įmonių gebėjimo panaudoti vietos išteklius (58,1 proc.) tendencijos. Labiausiai kaip blogėjanti
vertinama vietos įmonių rūpinimosi savo darbuotojais tendencija (14,9 proc.) (žr. 4 priedo 24 psl.).
Gyventojų poreikio tyrimo rezultatai VPS rengėjams leidžia daryti išvadą, kad į VPS būtina
įtraukti priemones, kurios sudarytų palankias sąlygas įvairių ekonominių veiklų plėtrai Kauno rajono
VVG teritorijoje.
Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą
Kauno rajone vykdo UAB „Giraitės vandenys“ ir UAB „Kauno vandenys“.
Remiantis UAB „Giraitės vandenys“ 2013 m. metiniu pranešimu 95, įmonė minėtu laikotarpiu
aptarnavo 35 337 gyventojus 21 Kauno rajono seniūnijoje, o per 2013 m. vartotojų skaičius išaugo
380 abonentų. Gyventojams ir organizacijoms geriamasis vanduo tiekiamas iš 68 vandenviečių,
eksploatuojama ir prižiūrima 116 artezinių gręžinių (2013 m. pab. pradėtas eksploatuoti artezinis
gręžinys Patamulšėlio k.), 21 geriamojo vandens gerinimo stotis, 24 nuotekų valymo įrenginiai ir 47
nuotekų siurblinės.
Remiantis UAB „Kauno vandenys“ 2013 m. metiniu pranešimu, įmonė aptarnavo 305 309
gyventojus Kauno mieste ir rajone.
Kauno rajone (įskaitant Garliavą) geriamas vanduo tiekiamas tik iš požeminių vandens
gręžinių. Centralizuotai tiekiamo vandens sudėtyje yra padidinta geležies (Fe) ir mangano (Mn)
koncentracija, todėl nemažoje miestų ir miestelių dalyje yra įrengti nugeležinimo įrenginiai.
Geriamasis vanduo gyventojus pasiekia ne visuomet geros kokybės, nes dėl senų magistralinių
Giraitės vandenys. Ataskaitos [interaktyvus]. Kauno rajonas: UAB „Giraitės vandenys“. Žiūrėta 2014-12-15. Prieiga
per internetą: http://giraitesvandenys.lt/uploads/ataskaitos_2013/METINIS%20PRANESIMAS.pdf
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vamzdžių jis papildomai užsiteršia. Kauno rajone prie centralizuoto vandentiekio prisijungę maždaug
apie 62 proc. gyventojų, o prie centralizuotų nuotekų tinklo prisijungę tik 42 proc.. Rajone yra 370
kaimų kur geriamas vanduo naudojamas iš negilių šachtinių šulinių. Atlikti įvairūs tyrimai parodė,
jog daugiau nei pusės šachtinių šulinių vanduo yra užterštas nitratais, o tai neigiamai veikia
gyventojų, ypač vaikų, sveikatą.96
Lietuvos statistikos departamento duomenimis 97, 2012 m. Kauno rajone (įskaitant Garliavą)
86,3 proc. (875,5 m3) viso vandens sunaudota ūkio ir buities reikmėms, 12,2 proc. (124 m3) – žemės
ūkio reikmėms, 0,8 proc. (8 m3) – pramonės reikmėms, 0,6 proc. (6 m3) – energetikos reikmėms, 0,1
proc. (1 m3) kitoms reikmėms. 2010–2012 m. laikotarpiu Kauno rajone paimto ir sunaudoto
požeminio vandens kiekiai mažėjo – atitinkamai 29,8 proc. ir 28,4 proc.
Žemės ūkis. Apžvelgiant žemės ūkio sektorių, 2014 m. gruodžio 1 d. duomenimis98 , Kauno
rajone (įskaitant Garliavą) buvo įregistruoti 3 485 ūkiai, kurių bendras plotas – 37 498,14 ha, o
vidutinis ūkio dydis siekė 10,76 ha. Lyginant Kauno rajono vidutinį ūkio dydį su apskrities ir šalies,
pažymėtina, jog vidutinis ūkio dydis Kauno rajone buvo didesnis nei apskrityje (9,51 ha) ir šalyje
(9,62 ha). Remiantis Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 2013 m. sausio 1 d. duomenimis,
Kauno rajone (įskaitant Garliavą) dominuoja ūkiai, užimantys 3–10 ha plotą99, o remiantis 2015 m.
gruodžio 1 d. duomenimis100, Kauno rajone (įskaitant Garliavą) buvo įregistruoti 3 635 ūkiai, kurių
bendras plotas – 25 306,96 ha, o vidutinis ūkio dydis siekė 6, 96 ha, dominuoja ūkiai, užimantys 310 ha plotą.
Pagal ūkininkų ūkių registro duomenis, 2013 m. Kauno rajone (įskaitant Garliavą) buvo
registruoti 3 459 ūkininkai.101. Ūkininkų ūkių registro duomenimis, 2015 m. gruodžio 1 d. Kauno
rajone (įskaitant Garliavą) buvo registruoti 3 683 ūkininkai102 . Atsižvelgiant į Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro pateiktus duomenis103 2013 m. Kauno rajone (įskaitant Garliavą)
buvo 616 ūkininkų iki 40 m., nuo 40 m. iki 55 m. – 912, o virš 55 m. – 1 772. 2014 m. Kauno rajone
(įskaitant Garliavą) buvo 616 ūkininkų iki 40 m., nuo 40 m. iki 55 m. – 930, o virš 55 m. – 1 903.
Remiantis ekologinių ūkių žemėlapiu 2014 m. (2.4.5. paveikslas), Kauno rajone (įskaitant
Garliavą) buvo 35 ekologiniai ūkiai: iš jų – 26 augalininkystės/gyvulininkystės ūkiai, 1 laukinės
augmenijos ūkis, 8 ūkiai užsiėmė produktų tvarkymu įmonėje.

Kauno rajono teritorijos bendrasis planas. Tikroji būklė. Tekstai. Inžinerinė infrastruktūra [interaktyvus]. Žiūrėta
2014-11-21.
Prieiga
per
internetą:
http://www.kaunoplanas.lt/bendrieji_planai/kauno_rajono_savivaldybes_bendrasis_planas_tikroji_bukle
97
Vandens sunaudojimas [interaktyvus] Žiūrėta 2014-11-21. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniurodikliu-analize?id=1176&status=A
98
Ūkių, įregistruotų Ūkininkų ūkių registre, skaičius, jų žemė. [interaktyvus]. Vilnius: Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centras . Žiūrėta 2014-11-21. Prieiga per internetą: http://www.vic.lt/uploads/file/2%2828%29.pdf
99
Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą. [interaktyvus]. Vilnius: Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centras. Žiūrėta 2014-11-21. Prieiga per internetą: http://www.vic.lt/uploads/file/4%2829%29.pdf
100
Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą [interaktyvus]. Vilnius: Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centras. Žiūrėta 2015-12-21. Prieiga per internetą: http://www.vic.lt/uploads/file/2%2828%29.pdf
101
Ūkininkų ir partnerių, įregistruotų Ūkininkų ūkių registre, suvestinė. [interaktyvus]. Vilnius: Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centras. Žiūrėta 2014-11-21. Prieiga per internetą: http://www.vic.lt/uploads/file/5%2828%29.pdf
102
Ūkių, įregistruotų Ūkininkų ūkių registre, skaičius, jų žemė interaktyvus]. Vilnius: Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centras . Žiūrėta 2015-121-21. Prieiga per internetą: http://www.vic.lt/uploads/file/2%2828%29.pdf
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VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 2014-11-12 raštas Nr. 1S-7551 „Dėl informacijos pateikimo“
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2.4.5. pav. Ekologiniai ūkiai Kauno rajone
Šaltinis: Ekologinių ūkių žemėlapis104

Kauno rajone aktyviai veiklą vykdo 2005 m. įregistruota Kauno rajono ūkininkų sąjunga.
Pagrindinis Sąjungos veiklos tikslas – puoselėti, tobulinti ir skatinti ūkininkus bei ūkininkavimą
Kauno rajone, tuo tikslu siekti Sąjungos narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo
bei gynimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus105.
Bendrosios žemės ūkio produkcijos, kurią sudaro augalininkystės ir gyvulininkystės
produkcija, gamybos apimtys Kauno rajone 2011–2013 m. laikotarpiu augo (28,4 proc.) sparčiau nei
apskrityje (13,6 proc.) ir šalyje (8,6 proc.). Tuo pačiu laikotarpiu augalininkystės produkcijos apimtys
Kauno rajone išaugo 30,2 proc. bei viršijo apskrities (12,4 proc.) ir šalies (8,2 proc.) rodiklį.
Gyvulininkystės produkcijos apimtys Kauno rajone didėjo 23,7 proc., apskrityje – 15,5 proc., šalyje
– 8,4 proc. ( 2.4.6. paveikslas)106.
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2.4.6. pav. Bendroji žemės ūkio produkcija, 2013 m., proc.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas107

Ekologinių ūkių žemėlapis [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos vartotojų institutas. Žiūrėta 2014-11-21. Prieiga per
internetą: http://www.vartotojai.lt/tausojantismaistas
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Kauno rajono ūkininkų sąjunga. Žiūrėta 2014-11-21, prieiga per internetą: http://www.krus.lt/lt/apie-mus/apie-krus
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Bendroji žemės ūkio produkcija to meto kainomis [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta
2014-11-21.
Prieiga
per
internetą:
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=cb839cb7-4ed2-4a75-ac62-4fcc11967680
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Bendroji žemės ūkio produkcija to meto kainomis [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta
2014-11-28.
Prieiga
per
internetą:
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=cb839cb7-4ed2-4a75-ac62-4fcc11967680
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Kauno rajono bendrosios ūkio produkcijos struktūra 2013 m. skyrėsi nuo apskrities ir šalies
ūkio struktūros: rajone didžiąją dalį visos produkcijos sudaro augalininkystės produkcija (73 proc.).
Tai galėjo nulemti pasėlių plotų ir žemės ūkio augalų derlingumo nuolatinis augimas.
Pateiktų statistinių duomenų analizė leidžia daryti išvadą, kad Kauno rajone stiprus
augalininkystę plėtojantis žemės ūkis. Pagal nacionalinius prioritetus, plėtros pirmenybė turėtų būti
teikiama gyvulininkystę plėtojančiam žemės ūkiui. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, VPS būtina
numatyti priemonę, kuri Kauno rajono VVG teritorijos žemės ūkiui leistų laikytis nacionalinių plėtros
prioritetų ir skatintų žemės ūkio produktų perdirbimą, diegiant inovatyvias technologijas, didinat
pridėtinę vertę, gerinant produktų kokybę ir rinkodaros procesu.
Bendruomeninis ir socialinis verslas – perspektyvi veiklos forma, siekiant spręsti socialines
kaimiškųjų teritorijų problemas bei gerinti gyvenimo kokybę kaime. Kai kurios bendruomenės jau
užsiima verslu, kitos turi reikalingą materialinę ar gamtos išteklių bazę, kad galėtų pradėti vykdyti
komercinę veiklą.
Geografinė rajono padėtis ir žemės ūkio teigiamos tendencijos sudaro prielaidas trumpųjų
maisto grandinių kūrimui, produktų tiekimui į rajono centrą ar Kauno miestą.
Gyventojų poreikių analizei parodžius, kad dauguma gyventojų nesiimtų savo verslo net
gavus ES paramą, todėl VVG būtina ugdyti gyventojų verslumo lygį, gilinti žinias ir kompetencijas,
sukurti priemonių paketą, skatinantį gyventojus užsiimti verslu.
Kauno rajono VVG teritorijoje yra mažiau plėtojamos - apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų
veikla, informacijos ir ryšių veikla, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla ir kitos veiklos.
Remiantis šiais duomenimis į VPS viziją yra įtrauktos priemonės, kurios sudarytų palankias sąlygas
įvairių ekonominių veiklų plėtrai Kauno rajono VVG teritorijoje.

2.5.

VVG teritorijos socialinė infrastruktūra ir kultūros ištekliai

Švietimas. Kauno rajono VVG teritorijoje, remiantis 2014 m. Kauno rajono savivaldybės
administracijos duomenimis, veikia 25 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, iš jų 4 privačios
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos, 4 mokyklos-darželiai, 7 pradinės mokyklos ir
gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų skyriai (R53), 10 pagrindinių mokyklų (R54), 1
progimnazija, 1 vidurinė mokykla, 9 gimnazijos (R55), 2 neformaliojo vaikų švietimo įstaigos, 2
sanatorinės mokyklos, daugiafunkcis centras108.
Kauno rajono VVG teritorijoje yra ir aukštojo mokslo institucijų – Aleksandro Stulginskio
universitetas (R56), Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Girionyse (R57). Profesinis
mokymas užtikrinamas Vilkijos žemės ūkio mokykloje (R58). 2014 m. rajone taip pat įsikūrė
Policijos rengimo centras Mastaičiuose (R59)109. Kauno rajono VVG teritorijoje veiklą taip pat vykdo
nacionalinės svarbos žemės ūkio mokslo institucijos: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro
filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas Babtuose, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro

Kauno rajono savivaldybės administracija. Struktūra ir kontaktai. Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Švietimo
įstaigos. Peržiūrėta 2014-11-28, prieiga per internetą: http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_110?pageId=21929
109
Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo
ministerija.
Žiūrėta
2014-11-28.
Prieiga
per
internetą:
http://www.aikos.smm.lt/_layouts/15/Asw.Aikos.Reports/ViewReport.aspx?report=%2fStatistin%C4%97s+ataskaitos
%2fSMIR+statistin%C4%97s+ataskaitos%2fSMIRInstitucijosPagalGrupesTerVnt
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Miškų institutas Girionyse110. Šios įstaigos ne tik užtikrina žemės ūkio sektoriaus plėtros galimybes,
bet ir rajono tarptautinį konkurencingumą.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. ikimokyklinio ugdymo
įstaigose Kauno rajone (įskaitant Garliavą) mokėsi 2 208 (R60) vaikai, o 2013 m. ikimokyklinio
ugdymo įstaigose Kauno rajone (įskaitant Garliavą) buvo ugdomi 2 435 vaikai (R61). 2011–2013 m.
laikotarpiu ugdytinių skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose Kauno rajone augo (10,3 proc.) (R62)
sparčiau nei apskrityje (8,2 proc.), tačiau atsiliko nuo šalies augimo tempų (12,5 proc.). 111
Vertinant vaikų skaičių ikimokyklinio ugdymo įstaigose VVG seniūnijose (2.5.1. paveikslas),
2013 m. didžiausiu vaikų skaičiumi pasižymėjo Garliavos apylinkių seniūnija (301), mažiausiu –
Čekiškės seniūnija (19).
Vertinant VVG seniūnijų pateiktus duomenis 112, 2011 m. vaikų, laukiančių eilėse į
ikimokyklinio ugdymo įstaigas buvo 1 195 (R63), o 2013 m. šis skaičius siekė 1593 vaikus (R64).
Lyginant 2011 m. ir 2013 m. vaikų laukiančių eilėse į ikimokyklinio ugdymo įstaigas padaugėjo 33,3
proc. (R65). Atsižvelgiant į tai, kad Kauno rajono VVG teritorijoje gyventojų skaičius ir
gimstamumas didėja, VPS rengėjai mato tendenciją, kad vaikų, laukiančių eilėse į ikimokyklinio
ugdymo įstaigas, skaičius linkęs didėti, todėl rengiamoje VPS būtina sudaryti sąlygas tobulinti šią
socialinės infrastruktūros sritį ir VPS priemonėse užtikrinti galimybę ikimokyklinio ugdymo
paslaugoms plėtoti.
Gyventojų poreikių tyrimo duomenys atskleidė, kad, respondentų teigimu, vienos iš labiausiai
reikalingų paslaugų yra vaikų priežiūros paslaugos (73,2 proc.) (R31). Išskirtina tai, jog vaikų
priežiūros paslaugos poreikį kaip reikalingą labiausiai vertina jauno (iki 34 m. – 81,7 proc.) ir
vidutinio (35-44 m. – 82,3 proc.) amžiaus respondentai, daugiausiai vidutinių (290 -434 Eur – 79,6
proc.) pajamų (žr. 4 priedo 11 ir 13 psl.).
Tiek gyventojų poreikių tyrimas, tiek statistiniai duomenys rodo, kad ikimokyklinio ugdymo
paslaugų plėtra yra vystytina kryptis, todėl VPS rengėjai mato būtinybę sudaryti galimybes
įgyvendinant VPS vietos projektų vykdytojams įgyvendinti šių paslaugų prieinamumo visuomenei
galimybes.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Struktūra [interaktyvus]. Žiūrėta 2014-11-28, prieiga per internetą:
http://www.lammc.lt/?page_id=77
111
Ikimokyklinio ugdymo auklėtinių skaičius [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 201412-02. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1381&status=A
112
Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštas Nr. SD-2-64 „Dėl informacijos
pateikimo“.
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2.5.1. pav. Vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose VVG teritorijos seniūnijose,
2013 m., vnt.
Šaltinis: VVG seniūnijų duomenys113

2013–2014 m. m. Kauno rajone (įskaitant Garliavą) veikusiose bendrojo lavinimo mokyklose
mokėsi 9 132 mokiniai (2.5.2. paveikslas) (R66). Bendras mokinių skaičius per pastaruosius trejus
mokslo metus sumažėjo 6,8 proc., (R67), tačiau mokinių mažėjimo sparta Kauno rajonas ženkliai
atsiliko nuo apskrities ir šalies, kur mokinių skaičius mažėjo 9 proc.
2.5.2. pav. Mokinių skaičius ir pokytis bendrojo lavinimo mokyklose 2011-2014 m. m.,
vnt.
Teritorija / Metai
Lietuvos
Respublika
Kauno apskritis
Kauno rajonas

2011-2012
m. m.

2012-2013
m. m.

2013-2014
m. m.

Pokytis 2011-2014 m. m.
(absoliutinis)

392 922

373 874

357 530

35 392

78 345
9 797

74 624
9 546

71 260
9 132

7 085
665

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas114

Vertinant mokinių skaičių VVG seniūnijose (2.5.3. paveikslas), 2013 m. didžiausiu mokinių
skaičiumi pasižymėjo Akademijos seniūnija (983), mažiausiu – Linksmakalnio seniūnija (32). 2011–
2013 m. laikotarpiu mokinių skaičius labiausiai išaugo Ringaudų seniūnijos (36,3 proc.), labiausiai
sumažėjo – Kulautuvos seniūnijos (29,1 proc.) mokyklose.

Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštas Nr. SD-2-64 „Dėl informacijos
pateikimo“.
114
Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 2014-12-02.
Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1243&status=A
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2.5.3. pav. Bendras mokinių skaičius atskirose VVG seniūnijų mokyklose, 2013 m.,
vnt.
Šaltinis: VVG seniūnijų duomenys115

Analizuojant VVG seniūnijų pateiktus duomenis116, gyventojų skaičius, kurių amžius yra nuo
0 m. iki 18 m., 2011 m. buvo 14 490, pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis117, gyventojų,
kurių amžius nuo 0 iki 7 m. arba ikimokyklinio amžiaus vaikų, buvo 5 971 , o mokinių skaičius
Kauno rajono VVG teritorijos mokyklose 2011 m. buvo 6 594118 , tai reiškia, kad 1 925 mokyklinio
amžiaus vaikų mokyklas lankė ne Kauno rajono VVG teritorijoje. Analizuojant VVG seniūnijų119 ir
Lietuvos statistikos departamento pateiktus duomenis120, 2013 m. duomenis, mokyklinio amžiaus
vaikų skaičius, kurie mokyklas lankė ne Kauno rajono VVG teritorijoje, išaugo 37,9 proc. arba 729
vaikais (R68). VPS rengėjai daro prielaidą, kad vis daugiau mokinių lanko mokyklas ne Kauno rajono
VVG teritorijos mokyklose dėl to, jog vaikų užimtumas po pamokų Kauno rajono VVG teritorijoje
yra silpnai išvystytas. Daugelis šeimų, kurių suaugę asmenys dirba Kauno mieste, veža vaikus į
Kauno miesto mokyklas, nes mieste vaikams užtikrinamas užimtumas visą dieną, namo jie grįžta
vakarais kartu su suaugusiais, O vaikai, lankantys mokyklas kaime, dažnai po pamokų lieka be
priežiūros, jei suaugusieji dirba mieste. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta VPS rengėjai mato būtinybę
jaunimą nustatyti tiksline grupe Kauno rajono VPS ir numatyti priemones, skirtas tobulinti vaikų ir
jaunimo užimtumo kokybę Kauno rajono VVG teritorijoje.

Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštas Nr. SD-2-64 „Dėl informacijos
pateikimo“.
116
Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštas Nr. SD-2-64 „Dėl informacijos
pateikimo“
117
Gyventojų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes apskrityse ir savivaldybėse [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos
departamentas. Žiūrėta 2014-12-02. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19
118
Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštas Nr. SD-2-64 „Dėl informacijos
pateikimo“
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Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštas Nr. SD-2-64 „Dėl informacijos
pateikimo“
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Gyventojų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes apskrityse ir savivaldybėse [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos
departamentas. Žiūrėta 2014-12-02. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19
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Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas, veikiančias VVG teritorijoje, 2013 m. lankė 8 605
asmenys. Lyginant su 2011 m., šis rodiklis išaugo 3,4 proc. arba 296 asmenimis.121
Remiantis Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis, 2012 m. mokinių mokslo
tęsimo lygis Kauno rajone (įskaitant Garliavą) siekė 96,8 proc. bei buvo ženkliai didesnis nei šalies
vidurkis (93,5 proc.). 2012 m. lyginant su 2010 m., šis rodiklis Kauno rajone (įskaitant Garliavą)
išaugo 3 proc. p., šalyje – 1,1 proc. p.122
Remiantis Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis123, Kauno rajone (įskaitant
Garliavą), mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, skaičius 2011–2013 m. išaugo 7,6 proc. (R69),
o vidurinį išsilavinimą įgijusių asmenų dalis sumažėjo 21,1 proc. (R70). Vidurinį išsilavinimą įgijusių
asmenų skaičiaus mažėjimas rajone leidžia daryti prielaidą, jog vis daugiau mokinių vidurines
mokyklas baigia Kauno mieste.
2013–2014 m. m. 97,2 proc. Kauno rajone dirbusių pedagogų turėjo aukštąjį, 2,6 proc. –
aukštesnįjį, 0,2 proc. – vidurinį išsilavinimą (2.5.4. paveikslas). Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos duomenimis, 2013–2014 m. m. Kauno rajone dirbo 959 pedagoginiai
darbuotojai. Atestuotų pedagogų dalis siekė 83,8 proc. bei buvo panaši į rodiklį šalyje (83,0 proc.)124.
2.5.4. pav. Mokytojų išsilavinimas 2013-2014 m. m. proc.
Teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Kauno apskritis
Kauno rajonas

Vidurinis
išsilavinimas
0,2
0,3
0,2

Aukštesnysis
išsilavinimas
2,3
2,5
2,6

Aukštasis
išsilavinimas
97,5
97,2
97,2

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas125

Kultūra. Kultūros įstaigų pagrindinis tikslas – tenkinti vietos bendruomenės kultūrinius
poreikius, plėtojant meninę, švietėjišką (edukacinę), informacinę veiklą, organizuojant valstybines,
kalendorines šventes, minėjimus ir kt.
Remiantis Kauno rajono savivaldybės administracijos 2014 m. duomenimis, Kauno rajono
VVG teritorijoje profesionaliojo ir mėgėjiško meno sklaidą užtikrina 6 kultūros centrai (R71),
turintys 18 padalinių – laisvalaikio salių (R72) bei Kauno rajono muziejus (R73), turintis 3 filialus.
Gyventojų informacinius poreikius tenkina Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, turinti 31
filialą (R74)126.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011–2013 m. laikotarpiu 100-ui
gyventojų tenkantis bibliotekos dokumentų fondas Kauno rajone (įskaitant Garliavą) mažėjo (2,6
Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus 2015-07-29 raštas Nr. SD-2-64 „Dėl informacijos
pateikimo“
122
Švietimo valdymo informacinė sistema [interaktyvus]. Žiūrėta 2014-12-02. Prieiga per internetą:
http://svis.emokykla.lt/lt/index/wpage_view/39
123
Švietimo valdymo informacinė sistema[interaktyvus]. Žiūrėta 2014-12-02. Prieiga per internetą:
http://svis.emokykla.lt/lt/index/wpage_view/39
124
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų ir vadovų išsilavinimas [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos
departamentas. Žiūrėta 2014-12-02. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=8c0ea1bd-5177-4b3a-845a-e20d46d9717c
125
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų ir vadovų išsilavinimas [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos
departamentas. Žiūrėta 2014-12-02. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=8c0ea1bd-5177-4b3a-845a-e20d46d9717c
126
Kauno rajono savivaldybės administracija. Struktūra ir kontaktai. Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Įstaigos:
kultūros
centrai.
Žiūrėta
2014-12-02.
Prieiga
per
internetą:
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_110;jsessionid=03980ADB35F3BE1837A0F42F9A71A6C7?pageId=17910
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proc.) sparčiau nei apskrityje (0,9 proc.) ir šalyje (1,0 proc.). 2013 m. 100-ui gyventojų tenkantis
dokumentų fondas Kauno rajone (įskaitant Garliavą) (373) buvo mažesnis nei apskrityje (698) ir
šalyje (870) . Vienam gyventojui tenkantis išduotų dokumentų skaičius Kauno rajone (įskaitant
Garliavą) 2011–2013 m. laikotarpiu nekito ir siekė 22. Šis rodiklis Kauno rajone (įskaitant Garliavą)
2013 m. buvo mažesnis už apskrities (29) ir šalies (30) rodiklį. (žr. 2.5.5. paveikslą)
2.5.5. pav. Bibliotekos dokumentų fondas ir išduotų dokumentų fondas 2011–2013 m.
Teritorija /
Metai
Lietuvos
Respublika
Kauno
apskritis
Kauno rajonas

100-ui gyv. tenkantis
bibliotekos
dokumentų fondas
2011
2012
2013
m.
m.
m.

Pokytis
20112013 m.

Vienam gyv. tenkantis
išduotų dokumentų
fondas
2011
2012
2013
m.
m.
m.

Pokytis 20112013 m.,
absoliutinis

879

879

870

1,0%

31

30

30

-1

704
383

702
382

698
373

0,9%
2,6%

32
22

27
22

29
22

-3
0

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas127

Lietuvos liaudies kultūros centro128 ir Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013
m. Kauno rajono (įskaitant Garliavą) kultūros centruose veikė 176 mėgėjų meno kolektyvai (2.5.6.
paveikslas). 2011–2013 m. laikotarpiu mėgėjų meno kolektyvų skaičius išaugo 23,1 proc. ir tai buvo
spartesnis augimas lyginant su apskritis ir šalies rodiklio pokyčiais129.
2.5.6. pav. Mėgėjų meno kolektyvų skaičius 2011–2013 m.
Teritorija
Lietuvos Respublika
Kauno apskritis
Kauno rajonas

2011

2012

2013

3 556
547
143

3 151
490
128

3 985
659
176

Pokytis proc., lyginant 2009 m. ir
2013 m.
12,1%
20,5%
23,1%

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas130

Remiantis Kauno rajono savivaldybės administracijos 2014 m. duomenimis131, Kauno rajono
VVG teritorijai atstovauja ir jį garsina įvairūs muzikiniai, teatro, šokių kolektyvai, tautodailės
studijos.
Žymiausi meno kolektyvai: Babtų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras
,,Algupys“, Vilkijos kultūros centro Batniavos laisvalaikio salės vaikų kapela ,,Karklynėlis“,
Raudondvario kultūros centro folkloro ansamblis „Piliarožė“, Raudondvario kultūros centro kaimo
kapela ,,Raudonpilis“, Raudondvario kultūros centro mišrus choras ,,Svajonė“, Ežerėlio kultūros
Išduotas dokumentų fondas, tenkantis vienam skaitytojui Kultūros ministerijai pavaldžiose bibliotekose, Egzempliorių
Kultūros ministerijai pavaldžiose bibliotekose skaičius, tenkantis 100 gyventojų [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos
statistikos departamentas. Žiūrėta 2014-1202. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliuanalize?id=1254&status=A
128
Lietuvos
liaudies
kultūros
centras.
Žiūrėta
2014-12-02.
Prieiga
per
internetą:
http://www.llkc.lt/index.php?3844302790
129
Meno mėgėjų kolektyvų skaičius [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 2014-1202.
Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1481&status=A
130
Meno mėgėjų kolektyvų skaičius [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 2014-12-02.
Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1481&status=A
131
Kauno rajono savivaldybės administracija. Seniūnijos. Žiūrėta 2014-12-02. Prieiga per internetą:
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_190?pageId=5879
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centro Zapyškio laisvalaikio salės folkloro ansamblis ,,Altonė“, Kačerginės daugiafunkcio centro
moterų vokalinis duetas, Ramučių kultūros centro Neveronių laisvalaikio salės folkloro ansamblis
,,Viešia“, Samylų kultūros centro vokalinis ansamblis ,,Lyra“, Samylų kultūros centro moterų choras
„Žaisa“, Babtų kultūros centro jaunių liaudiškų šokių grupė „Sodelis“, Ramučių kultūros centro
Domeikavos laisvalaikio salės vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Džiaukis“, Ramučių kultūros centro
Neveronių laisvalaikio salės vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Kupolio rožė“, Raudondvario kultūros
centro jaunuolių tautinių šokių kolektyvas „Vėjo malūnėlis“. Kauno rajone (įskaitant Garliavą) veikia
meno mokykla (R75), kurioje 2015/2016 m.m. meninius gebėjimus ugdo ir lavina 710 vaikų ir
jaunuolių. Iš jų: Garliavoje - 501, o kiti filialai veikia Kauno rajono VVG teritorijoje.
Filiale Raudondvaryje ugdomi 127, Vilkijoje - 60, Babtuose - 22 mokiniai. Veikia fortepijono,
akordeono, styginių instrumentų (smuikas, gitara), pučiamųjų instrumentų (fleita, klarnetas,
saksofonas, trimitas, trombonas, tūba, mušamieji), liaudies instrumentų (kanklės, birbynė, lamzdelis,
skrabalai), akordeono, chorinio dainavimo (jaunių , jaunučių chorai, vokalinis ansamblis, solinis
dainavimas), ankstyvojo amžiaus meninio ugdymo, teorinių disciplinų, dailės skyriai. Mokykloje
dirba 68 mokytojai. Mokykla yra išugdžiusi laureatus pripažintus prestižiniuose respublikiniuose ir
tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje ir užsienyje. 132
Kauno rajono VVG teritorijoje veikia žinomos muzikinių projektų grupės „Vitražai“133,
Kauno rajono choras „Božole“134.
2015 metais Kauno rajono VVG teritorijoje duris atvėrė Raudondvario menų inkubatorius
(R76). Čia sukurtas verslumo ugdymo centras meno srityje prisidės prie ekonominės-socialinės
gerovės didinimo Kauno rajone. Meno inkubatoriaus reikmėms pritaikyta 2085,66 kv. m. patalpų
ploto, iš jų rezidavimui (dirbtuvės, studijos, dekoracijų, repeticijų salės) skirta 68% patalpų ploto
Vienu metu čia kurti galės daugiau nei pusšimtis įvairių sričių kūrėjų. Jaunųjų menininkų ir (ar) SVV
subjektų rotacija bus atliekama kas 5 metai. Menų inkubatoriuje, kuris plėtoja scenos, muzikos,
fotografijos ir kitas meno sritis, vienu metu reziduos ne mažiau kaip 50 procentų jaunųjų
menininkų135..
Kauno rajono VVG teritorijoje veikiančios NVO Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ Kauno
regiono skyriaus 2015 m. viena iš veiklų yra 2 D ir 3D kino, dokumentinių ir animacinių filmų
demonstravimas ant pripučiamo ekrano136. Šią veiklą organizacija vykdo tiek Raudondvario menų
inkubatoriuje, tiek gali vykdyti bet kuriame VVG teritorijos kultūros centrų ar kitose salėse, o
vasaros metu net lauke. Taip pat patys kultūros centrai turi projektorius ir ekranus, įvairių teminių
švenčių metu organizuoja filmų peržiūras (pvz. vasario 16-ajai skirti filmai).
VPS rengėjai išanalizavę Kauno rajono VVG teritorijos kultūros išteklius daro prielaidą, kad
Kauno rajono VVG teritorijos gyventojų kultūriniai poreikiai yra gana neblogai patenkinami, tačiau
siekdami didinti Kauno rajono VVG teritorijos gyventojų bendruomeniškumą, VPS rengėjai mano,
jog tikslinga yra numatyti VPS priemones, kuriomis būtų didinamas tarpusavio bendradarbiavimas
įvairiose srityse, tame tarpe ir kultūrinėje veikloje.
Socialinės paslaugos. Kauno rajono VVG teritorijoje 2014 m. socialines paslaugas teikia
Kauno rajono socialinių paslaugų centras, o socialinės globos paslaugas teikia savivaldybės
biudžetinė įstaiga Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namai. Vaikų globą užtikrina savivaldybės

Apie Garliavos meno mokyklą. [interaktyvus]. Žiūrėta 2015-12-20. Prieiga per internetą:
http://www.meno.garliava.lm.lt/
133
Kolektyvai [interaktyvus] Žiūrėta 2015-12-20. Kauno rajonas: Raudondvario kultūros centras. Prieiga per internetą:
http://raudondvario.kc.krs.lt/apie-mus/kolektyvai/
134
Kauno rajono „Božolė“ choras [interaktyvus] Žiūrėta 2015-12-20. Prieiga per internetą: http://www.bozole.lt/
135
VšĮ „Raudondvario dvaras“ informacija apie menų inkubatorių. [interaktyvus]. Žiūrėta 2015-12-20. Prieiga per
internetą: http://www.raudondvariodvaras.lt/index.php/raudondvario-men-inkubatorius
136
SB centras [interaktyvus]. Žiūrėta 2015-12-20. Kauno rajonas: Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ Kauno regiono
skyrius“. Prieiga per internetą: http://www.stabdyknusikalstamuma.lt/sb-centras/
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biudžetinė įstaiga Pagynės vaikų globos namai, labdaros ir paramos fondas „Nemuno krašto vaikai“,
Kauno rajono šeimynos (Rasos Keturakienės šeimyna, Garliavos apylinkių sen.) 137.
Atliktas gyventojų poreikių tyrimas atskleidė, kad reikalingiausios paslaugos respondentų
gyvenamojoje vietovėje, jų teigimu, yra vyresnio amžiaus asmenų ir sunkių ligonių priežiūra (84,4
proc.) (R29) ir aplinkos tvarkymas (79,5 proc.) (R30). Taip pat, respondentų teigimu, reikalingos yra
vaikų priežiūra (73,2 proc.) (R31), transporto paslaugos (70,5 proc.) (R32) bei nesudėtingas pastatų
remontas (70,2 proc.) (R33) (žr. 4 priedo 11 psl.).
Vertinant Kauno rajono VVG teritorijos plėtrą socialinių paslaugų teikimo srityje, VPS
rengėjai mato galimybes plėsti socialinių paslaugų spektrą, todėl VPS būtina numatyti prioritetą
ekonominės veiklos įvairinimui ir paslaugų plėtrai, pagal kurį būtų galimybė įgyvendinti paminėto
pobūdžio paslaugų plėtros projektus.
Sveikata. Remiantis Lietuvos statistikos departamento 138 ir Kauno rajono savivaldybės
administracijos 2013 m. duomenimis, Kauno rajone (įskaitant Garliavą) veikia 58 sveikatos
priežiūros įstaigos: iš jų – 30 priklauso SAM (Sveikatos apsaugos ministerijos) sistemai, 28 yra
privačios. SAM sistemai priklauso 14 ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų, 2 ligoninės ir 14
medicinos punktų. Privačiame sektoriuje veikia 28 sveikatos įstaigos, iš kurių 20 – odontologinės
priežiūros įstaigos139. Pagal Lietuvos statistikos departamento pateikiamus duomenis140, sparčiausiai
Kauno rajone (įskaitant Garliavą) daugėja privačių odontologinės priežiūros įstaigų skaičius, 2011–
2013 m. jų skaičius išaugo 7 įstaigomis. Tuo tarpu labiausiai analizuojamu laikotarpiu sumažėjo
ligoninių skaičius – 3 įstaigomis.
Lyginant Kauno rajono (įskaitant Garliavą) sveikatos priežiūros išteklius su Lietuvos
vidurkiu (2.5.7. paveikslas), 2013 m., matyti, jog Kauno rajone (įskaitant Garliavą) sveikatos
priežiūros išteklių yra ženkliai mažiau nei šalyje. Labiausiai Kauno rajonas nuo Lietuvos vidurkio
atsiliko vidaus ligų gydytojų skaičiumi (5,7 karto) (R77), stacionaro lovų skaičiumi (5,6 karto) (R78),
gydytojų skaičiumi (4,8 karto)141 (R79).

Kauno rajono savivaldybės administracija. Įstaigos/įmonės. Žiūrėta 2014-12-02. Prieiga per internetą:
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_210?pageId=50318
138
Ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų skaičius SAM sistemoje, Privačių odontologinės priežiūros įstaigų
skaičius, Ligoninių skaičius SAM sistemoje, Medicinos punktų skaičius SAM sistemoje, Privačių asmens sveikatos
priežiūros įstaigų skaičius [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 2014-12-03. Prieiga per
internetą:http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1197&status=A
139
Kauno rajono savivaldybės administracija. Įstaigos/įmonės. [interaktyvus]. Žiūrėta 2014-12-02. Prieiga per internetą:
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_210?pageId=50318
140
Privačių odontologinės priežiūros įstaigų skaičius, Ligoninių skaičius SAM sistemoje. [interaktyvus]. Vilnius:
Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 2014-12-03. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliuanalize?id=1596&status=A
141
Lietuvos sveikatos rodiklių sistema [interaktyvus]. Vilnius: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Žiūrėta
2014-12-03. Prieiga per internetą: http://sic.hi.lt/webdps/?lang=lt
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2.5.7. pav. Kauno rajono savivaldybės sveikatos priežiūros išteklių palyginimas su
Lietuvos vidurkiu, 2013 m., vnt.
Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras142

Apžvelgiant susidariusią situaciją sveikatos apsaugoje srityje, būtina paminėti, kad Kauno
rajono VVG teritorijos gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų poreikį patenkina Kauno mieste
veikiančios sveikatos priežiūros įstaigos. Vertinant Kauno rajono VVG teritorijos plėtros galimybes
sveikatos apsaugos srityje, VPS rengėjai mato galimybes plėsti sveikatos sutrikimų prevencijos ar
reabilitacijos paslaugų spektrą, todėl VPS būtina numatyti prioritetą ekonominės veiklos įvairinimui
ir paslaugų plėtrai, pagal kurį būtų galimybė įgyvendinti paminėto pobūdžio paslaugų plėtros
projektus.
Sportas. 2014 m. Kauno rajono VVG teritorijoje veikia 2 sporto mokyklos ir 20 sporto klubų
. 2013 m. Kauno rajone (įskaitant Garliavą) veikė 22 sporto organizacijos, kuriose sportavo 2 252
asmenys. 2013 m. Kauno rajone (įskaitant Garliavą) buvo surengta 113 sporto ir sveikatingumo
renginių, juose dalyvavo 3 379 asmenys. Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių bei jų dalyvių
skaičius turi tendenciją proporcingai augti: didėja tiek sporto bei sveikatingumo renginių skaičius,
tiek ir šių renginių dalyvių skaičius.144
143

Remiantis Kauno rajono VVG teritorijos gyventojų apklausos duomenimis, kaimo jaunimo
situaciją, pasak respondentų, labiausiai pagerintų jaunimo verslo iniciatyvų finansavimas (63,6 proc.)
(R80), laisvalaikio galimybių didinimas (52,3 proc.) (R81) ir jaunimo informavimas apie galimybes
mokytis, kurti verslą ir pan. (50,3 proc.) (R82). O paprašyti įvertinti skalėje nuo 1 iki 7,
reikalingiausias investicijas 2014 – 2020 finansiniame laikotarpyje, respondentai išsiskiria
gyvenviečių viešųjų vietų sutvarkymas, sporto ir poilsio zonų įrengimas (5,19) (R83), o laisvalaikio

Lietuvos sveikatos rodiklių sistema [interaktyvus]. Vilnius: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Žiūrėta
2014-12-03. Prieiga per internetą: http://sic.hi.lt/webdps/?lang=lt
143
Kauno rajono savivaldybės administracija. Įstaigos/įmonės. Žiūrėta 2014-12-02. Prieiga per internetą:
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_210?pageId=35669
144
Lietuvos sporto statistikos metraštis interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos sporto informacijos centras. Žiūrėta 2014-1203. Prieiga per internetą: http://www.sportinfo.lt/dokumentai/leidiniai/sp_statistikos_metrastis/2013_Lietuvos
_sporto_statistikos_metrastis.pdf
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(kultūros, sporto ir pan.) galimybių didinimas vertinamas kaip reikalingas 4,57 balo (R84) (žr. 4
priedo 25 ir 31 psl.).
Kauno rajono VVG teritorijos VPS rengėjai mato Kauno rajono VVG teritorijos
bendruomenės palankiai vertinamas galimybes sudaryti sąlygas gyvenviečių viešųjų vietų
sutvarkymui, sporto ir poilsio zonų įrengimui, todėl atsižvelgiant į vietos bendruomenės išsakytus
svarbiausius poreikius, būtina į VPS įtraukti priemones, skirtas viešųjų vietų sutvarkymui, sporto ir
poilsio zonų įrengimui.
Visuomenės saugumo užtikrinimas. Kauno rajono (įskaitant Garliavą) gyventojų saugumą
užtikrina Kauno rajono policijos komisariatas, kuris 2014 m. turėjo 6 policijos nuovadas (Garliavoje,
Karmėlavoje, Domeikavoje, Noreikiškėse, Raudondvaryje ir Vilkijoje)145.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, užregistruotų nusikaltimų skaičius,
tenkantis 1 000-iui gyventojų, 2013 m. Kauno rajone (įskaitant Garliavą) siekė 2 195 ir buvo
mažesnis nei apskrityje (2 804) bei šalyje (2 864). 2011–2013 m. laikotarpiu šis rodiklis Kauno rajone
(įskaitant Garliavą) mažėjo (10,2 proc.), tuo tarpu apskrityje ir šalyje išaugo (atitinkamai 10,4 proc.
ir 9,1 proc.) 146.
Atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento pateiktus duomenis, 2013 m. Kauno rajone
(įskaitant Garliavą) buvo ištirtos 808 nusikalstamos veikos, o šių veikų dalis sudarė 42 proc. visų
veikų. Nusikaltimų išaiškinamumas analizuojamu 2011–2013 m. laikotarpiu Kauno rajone (įskaitant
Garliavą) sumažėjo 2 proc. p. Pagal ištirtų nusikalstamų veikų dalį 2013 m. Kauno rajonas (įskaitant
Garliavą) (42 proc.) atsiliko nuo apskrities (52 proc.) ir šalies (55 proc.) rodiklių (2.5.8 paveikslas).
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2.5.8. pav. Nusikaltimų išaiškinamumas 2011-2013 m., proc.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas147

Nusikaltimų išaiškinamumas glaudžiai susijęs ir su policijos pareigūnų skaičiumi, kuris dėl
vykstančios vidaus reikalų reformos turi tendencijas mažėti. Remiantis Lietuvos statistikos

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Kauno rajono policijos komisariatas. Žiūrėta 2014-12-04. Prieiga
per internetą: http://www.kaunas.policija.lt/lt/kontaktai/kontaktai.php?pad_id=6351
146
Užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų.[Interaktyvus] Vilnius:
Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 2014-12-04. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliuanalize?id=1903&status=A
147
Ištirtų nusikalstamų veikų skaičius, Ištirtų nusikalstamų veikų dalis [Interaktyvus] Vilnius: Lietuvos statistikos
departamentas.
Žiūrėta
2014-12-04.
Prieiga
per
internetą:
http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliuanalize?id=1903&status=A
145
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departamento duomenimis148, 2013 m. Kauno rajone (įskaitant Garliavą) dirbo 125 policijos
pareigūnai. 2011–2013 m. laikotarpiu policijos pareigūnų skaičius sumažėjo 50 pareigūnų.
Į visuomenės saugumo užtikrinimą aktyviai įsitraukia Kauno rajono VVG teritorijos
gyventojai burdamiesi į saugios kaimynystės grupes. Remiantis Kauno rajono policijos komisariato
duomenimis149, 2011 m. saugios kaimynystės grupių Kauno rajono VVG teritorijoje buvo 49 (R85),
2013 m. – 57 (R86), o 2015 III ketvirtyje veikė 78 (R87) saugios kaimynystės grupių. Saugios
kaimynystės grupių skaičiaus augimas rodo didėjantį Kauno rajono VVG teritorijos gyventojų
sąmoningumą bei pilietiškumą. Kauno rajono VPS rengėjai siekdami toliau ugdyti gyventojų
sąmoningumą, mato galimybę į VPS įtraukti priemonę, skatinančią tarpusavio bendradarbiavimą.
Renginiai. Kauno rajono VVG teritorijoje gausu įvairių kultūros ir meno renginių bei
festivalių, iš kurių svarbiausi: Sausio 13-osios įvykių paminėjimas, iškilmingas minėjimas, skirtas
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos iškilmingas
minėjimas, Respublikinė šventė „Aitvarai Žemei ir Dangui“, Kauno rajono dainų ir šokių šventė,
iškilmingas Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos paminėjimas, vasaros kino
festivalis „Sidabrinės gervės naktys“, dainuojamosios poezijos festivalis „Akacijų alėja“,, Kauno
rajono žemdirbių ir derliaus šventė „Rudens sambariai“, rajono Kalėdų eglės įžiebimas Raudondvario
pilyje150.
Įgyvendinant 2007 – 2013 m. Kauno rajono VPS vietos projektus, Kauno rajono VVG
teritorijoje buvo rengiama daug įvairių renginių, kuriuos organizavo vietos bendruomenės. Daugelis
iš šių renginių tapo tradiciniais, kuriančiais naujas visuomenės tarpusavio bendravimo, pilietiškumo,
sveikos gyvensenos, aktyvaus laisvalaikio tradicijas.
Nevyriausybinės organizacijos (NVO). Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2014 m.
duomenimis, Kauno rajono VVG teritorijoje savo veiklą vykdo įvairios NVO: 74 bendruomeninės
organizacijos, 11 organizacijų, telkiančių Kauno rajono jaunimą, 11 nevyriausybinių organizacijų,
teikiančių įvairias socialines paslaugas, 112 įvairių klubų, vienijančių Kauno rajono gyventojus pagal
pomėgius151. To paties šaltinio duomenimis, 2015 m. bendruomeninių organizacijų išaugo iki 88,
telkiančių jaunimą iki 13, įvairių klubų padidėjo iki 128152. Visų Kauno rajono VVG teritorijoje
esančių NVO narių skaičius atskirai nėra sisteminamas. Darant NVO apklausas dažnai jų narių
skaičius yra nurodomas numanomas, o apklausoje nedalyvauja visi rajone veikiantys NVO, tokių
duomenų nesistemina ir VĮ „Registrų centras“, todėl patikimos statistinės informacijos negalime
pateikti. Pateikiame duomenis apie Kauno rajono VVG kaip vienos pagrindinių skėtinių organizacijų,
vienijančių NVO, narius: Kauno rajono VVG narių NVO 2011 m. buvo 24, o 2014 metais šis kaičius
išaugo iki 33 NVO.

Policijos pareigūnų skaičius metų pabaigoje [Interaktyvus] Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 201412-04. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1903&status=A
149
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato 2015-09-28 raštas Nr. 20-S173221 „Dėl informacijos apie saugios kaimynystės grupes pateikimo“.
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Kauno rajono savivaldybės administracija Svarbiausieji Kauno rajono renginiai. Žiūrėta 2014-12-08. Prieiga per
internetą: http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_120?pageId=73752
151
Valstybės įmonė „Registrų centras“. Neatlygintina paieška. Žiūrėta 2014-12-09. Prieiga per internetą:
http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?pav=bendruomen%C4%97&kod=&sav=63&sta=&for=&p=1
http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?pav=bendruomen%C4%97s&kod=&sav=63&sta=&for=&p=1
http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?pav=jaunimo&kod=&sav=63&sta=&for=&p=1
http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?pav=klubas&kod=&sav=63&sta=&for=&p=1
152
Valstybės įmonė „Registrų centras“. Neatlygintina paieška. Žiūrėta 2015-12-28. Prieiga per internetą:
http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?pav=bendruomen%C4%97&kod=&sav=63&sta=&for=&p=1
http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?pav=bendruomen%C4%97s&kod=&sav=63&sta=&for=&p=1
http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?pav=jaunimo&kod=&sav=63&sta=&for=&p=1
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Kauno rajono VVG teritorijoje 2011 m. buvo sėkmingai įgyvendinta 11 (R88) viešųjų projektų,
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kuriems buvo skirta 74 124,42 Eur
(R89) paramos153. Nuo 2011 m. iki 2014 m. sėkmingai įgyvendintų NVO projektų, finansuojamų
LEADER metodu, taip pat valstybės lygmeniu (iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
asignavimų, skirtų kaimo bendruomeninėms organizacijoms), buvo 52 (R90), o jiems įgyvendinti
buvo skirta 932 559,04 Eur (R91), t. y. per 4 metus įgyvendintų NVO viešųjų projektų skaičius
padidėjo 79 proc. (R92), o skirtos paramos suma išaugo 92 proc. (R93). Iš NVO įgyvendintų 52 (R94)
vietos projektų yra 5 investiciniai (R95), 39 veiklos projektai (R96) ir 8 kaimo bendruomenių
verslumo skatinimo projektai (R97) 154.
Viešųjų projektų įgyvendinimas turėjo didžiulės naudos tiek NVO kaip organizacijoms, tiek
visai Kauno rajono VVG teritorijai, nes šių projektų įgyvendinimo patirtis skatino vietos
bendruomenes burtis, kartu ieškoti atsakymų į iškilusius klausimus, priemonių iškilusioms
problemoms spręsti. Projektų dėka buvo ne tik pagerinta viešoji infrastuktūra ar viešieji pastatai, bet
ir pradėtos kurti naujos tradicijos, vienijančios vietos bendruomenes ir kartu visą Kauno rajono
bendruomenę. Sėkmingai įgyvendinti kaimo bendruomenių verslumo projektai leidžia daryti
prielaidą, kad naujo finansinio laikotarpio prioritetinės kryptis yra teisingai pasirinktos, nes 2007 –
2013 m. laikotarpyje buvo sukurti pagrindai, pagerintos žmogiškųjų išteklių atsargos, kad naujame
laikotarpyje NVO svariai prisidėtų prie užimtumo didinimo ir socialinės atskirties mažinimo Kauno
rajone.
Pateikti duomenys leidžia daryti išvadą, kad Kauno rajonas pasižymi NVO, kurios turi stiprius
gebėjimus rengti ir įgyvendinti projektus, reikalingus vietos bendruomenei. Siekiant toliau ugdyti ir
stiprinti NVO gebėjimus, VPS tikslinga numatyti priemonę, skirtą šiems tikslams pasiekti.
Atliktas tyrimas atskleidė, jog gyventojams NVO teikiamos paslaugos yra itin svarbios.
Didžioji dauguma (76,6 proc.) (R98) respondentų teigė, jog patys (ir jų šeimos nariai) prisidėtų
savanorišku darbu, jeigu kaimo bendruomenė arba kita nevyriausybinė organizacija organizuotų
vietos gyventojams trūkstamas paslaugas. Pažymėtina, jog savanorišku darbu prie veiklos labiau
prisidėtų moterys nei vyrai. Vertinant respondentų pasiskirstymą pagal amžių, savanoriškos veiklos
noriai imtųsi vidutinio amžiaus (35–44 m.) respondentai (84 proc.) (R99) (žr. 4 priedo 19 ir 20 psl.).
Kultūros paveldo vertybės. Kauno rajone (įskaitant Garliavą) sukaupta gausybė kultūros
paveldo objektų. Remiantis kultūros vertybių registro duomenimis, šiuo metu Kauno rajone (įskaitant
Garliavą) yra įregistruotos 462 kultūros paveldo vertybės iš kurių – 316 nekilnojamosios ir 146
kilnojamosios kultūros paveldo vertybės. Nekilnojamąjį kultūros paveldą sudaro archeologinės
kultūros vertybės (piliakalniai, pilkapiai, kapinynai ir kt.), architektūros paminklai (bažnyčios,
pastatai, sodybos), dailės ir istorijos paminklai (kapinės, kapai, koplytstulpiai, kryžiai ir kt.) 155.
Architektūriniu požiūriu vertingiausios kultūros vertybės yra Raudondvario, Vilkijos, Babtų,
Čekiškės, Zapyškio, Lapių, Panevėžiuko bažnyčios ir kt. Turizmo ir atraktyvumo požiūriu – statinių
kompleksai, dvarų sodybos, dvarvietės, piliakalniai, saugomos teritorijos ir kt156.
Tautinis paveldas. Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatyme157 pateikiama
tokia tautinio paveldo produktų samprata – tai nustatyta tvarka sertifikuoti tradiciniai gaminiai,
Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centras [interaktyvus]. Žiūrėta 2014-12-09. Prieiga per
internetą: http://www.zmmc.lt/lt/titulinis/273-valstyb-finansuos-pusantro-imto-bendruomeni-projekt.html
154
Kauno rajono vietos veiklos grupė. Paramą gavę vietos projektai [interaktyvus] . Žiūrėta 2014-12-09. Prieiga per
internetą: http://kaunorvvg.lt/lt/parama-gave-projektai
155
Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos . Žiūrėta
2014-12-09. Prieiga per internetą: http://kvr2.kpd.lt/heritage/
156
Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos . Žiūrėta
2014-12-09. Prieiga per internetą: http://kvr2.kpd.lt/heritage/
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Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 77-3043
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tradicinių veislių augalai ir gyvūnai bei jų produktai, tradicinės paslaugos, pasižyminčios istoriškai
Lietuvoje ar jos atskirame etnografiniame regione susiformavusia produkto tradicine forma, sudėtimi
ir kitais specifiniais kokybiniais ypatumais.
Tautinio paveldo produktai skirstomi į šias grupes: 1) I grupė – tradiciniai gaminiai, 2) II
grupė – tradicinių veislių augalai, gyvūnai ir jų produktai, 3) III grupė – tradicinės paslaugos.
Kauno rajone, taip pat ir VVG teritorijoje, yra plėtojami šie tradiciniai amatai – alaus
darymas, audimas, žaislininkystė, žolininkystė, žvakininkystė, baldininkystė, drožyba, kalvystė,
kepimas, kryždirbystė, maisto ruošimas, mėsos apdirbimas, midaus darymas, vyndarystė,
odininkystė, puodininkystė, pynimas, siuvimas, siuvinėjimas ir kt.
Kauno rajone (įskaitant Garliavą), remiantis Lietuvos tautinio paveldo duomenimis 158, 2014
m. savo veiklą vykdė 112 tradicinių amatininkų. 2014 m. Kauno rajone (įskaitant Garliavą) šie
amatininkai vykdė sertifikuotų produktų gamybą.
Apibendrinant tradicinių amatų plėtotę Kauno rajone (įskaitant Garliavą), tradiciniai amatai
kuria ne tik ekonominę, bet ir socialinę, kultūrinę vertę, sudaro galimybes puoselėti nematerialųjį
paveldą, pristatyti kraštą tiek Lietuvos, tiek užsienio turistams, todėl VPS rengėjams matant
potencialias galimybes plėtoti ekonomines veiklas šioje srityje, būtina numatyti VPS priemones,
skirtas ekonominės veiklos įvairinimui ir paslaugų plėtrai, pagal kurį būtų galimybė įgyvendinti
paminėto pobūdžio paslaugų plėtros projektus.
Turizmas. Kauno rajonas – patraukli turizmui vieta. Rajonas išsidėstęs trijų didžiausių
Lietuvos upių – Nemuno, Neries ir Nevėžio – sankirtoje, garsus savo gamtos ir kultūros paveldu.
Rajono turizmo potencialą kuria geografinė padėtis – Kauno rajonas išsidėstęs aplink antrą pagal
dydį Lietuvos miestą Kauną. Kauno rajonui kaip turizmo objektui ypatingą pridėtinę vertę suteikia
gamtos ir kultūros vertybės: Kauno marių regioninis parkas, Nemuno, Neries ir Nevėžio upės,
Kulautuvos, Kačerginės, Zapyškio ir Vilkijos miesteliai, Raudondvario dvaro sodyba ir kt.
2013 metais apsilankiusių turistų skaičius Kauno rajone (įskaitant Garliavą) buvo 10 302 iš
jų 3 378 užsieniečiai. 2014 metais I–III ketvirčiais apsilankiusių turistų skaičius Kauno rajone
(įskaitant Garliavą) 19 278, iš jų 1 308 užsieniečiai159. Vertinant apgyvendinimo įstaigose
apgyvendintų turistų skaičių (2.5.9. paveikslas), tiek 2011 m., tiek 2013 m. didžiąją Kauno rajone
(įskaitant Garliavą) apgyvendintų turistų sudaro Lietuvos gyventojai.
2.5.9. pav. Apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų turistų skaičius 2011 m. ir 2013 m.
Teritorija
Lietuvos
Respublika
Kauno apskritis
Kauno rajonas

2 184 456

Užsieniečių lankytojų
dalis, proc. 2011 m.
56,0%

Užsieniečių lankytojų
dalis, proc. 2013 m.
56,5%

271 057
5 124

60,9 %
35,9%

54,7%
35,9%

2011 m.

2013 m.

1 792 626
213 303
8 428

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas160

Turistų skaičius rajone tendencingai auga. Augimą lemia svarbiausių Kauno rajono turizmo
objektų atnaujinimas bei pritaikymas turizmo poreikiams. Didėjantis turistų srautas rajone daro
Lietuvos tautinis paveldas. Tautinio paveldo produktai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyrius. Žiūrėta 2014-12-09. Prieiga per internetą:
http://www.tautinispaveldas.lt/?pg=7&lng=lt
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Turizmo informacijos centrų lankytojų skaičius. [interaktyvus] Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta:
2014-12-09. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=2752&status=A
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Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas.
Žiūrėta 2014-12-10. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=2262&status=A
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teigiamą įtaką verslo plėtrai bei gyvenimo kokybei Kauno rajone. Tai patvirtina ir gyventojų
nuomonės tyrimas, kurio duomenimis labiausiai kaip gerėjantys savo krašto įvaizdžio ir pastangų jį
puoselėti tendencijos aspektai yra vertinami turistų ir kitų žmonių požiūris į kraštą ir jo gyventojus
(56,3 proc.) (žr. 4 priedo 32 psl.).
Remiantis Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. specialiojo plano
duomenimis161, vienas iš Kauno rajono savivaldybės turizmo plėtros tikslų yra išnagrinėti ir įvertinti
galimybes atstatyti kurortinių vietovių statusą Kulautuvos ir Kačerginės gyvenamosiose vietovėse.
Siekiama kad Kulautuvos, Kačerginės ir Raudondvario turistinės vietovės, įgyvendinus specialiojo
plano sprendinius, įgautų daugiau išskirtinumo kaip kurortinio potencialo teritorijos svarbios ne tik
Kauno rajone, bet ir Lietuvoje. Taip pat numatoma, kad Zapyškio turistinė vietovė, įgyvendinus
specialiojo plano sprendinius, suformuotų patrauklų kompleksinį turistinį–rekreacinį arealą su
Kulautuvos ir Kačerginės turistinėmis vietovėmis.
Pateikta informacija VPS rengėjams leidžia daryti išvadą, kad turizmo paslaugų plėtra galėtų
būti viena iš 2016 – 2022 m. vystomų veiklų, todėl VPS būtina numatyti prioritetą, kuris sudarytų
sąlygas turizmui, kaip verslo plėtojimui.
Infrastruktūros plėtra. Kauno rajono automobilių tinklo karkasą formuoja 4 magistraliniai
keliai – A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda, A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai, A6 Kaunas-ZarasaiDaugpilis, A8 Panevėžys-Aristava-Sitkūnai – 7 krašto keliai ir 54 rajoniniai keliai162.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. bendras vietinės reikšmės
kelių ilgis rajone siekė 1 813 km. Keliai su patobulinta danga sudarė 25,6 proc. (463), žvyro keliai –
56,8 proc. (1 029 km) 163.
Vertinant namų ūkių apsirūpinimą patogumais (2.5.10. paveikslas), Kauno rajono (įskaitant
Garliavą) rodikliai buvo panašūs į apskrities ir šalies rodiklius. Nuo apskrities ir šalies Kauno rajonas
(įskaitant Garliavą) atsiliko tik pagal namų ūkių apsirūpinimą karštu vandeniu164. Kauno rajono
savivaldybėje (įskaitant Garliavą) 2011 m. buvo sunaudota 1 374,0 tūkst. m³ vandens , o 2013 m. 998,0 tūkst. m³ vandens 165.

2.5.10. pav. Gyventojų apsirūpinimas patogumais, 2011 m.
Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. specialusis planas [interaktyvus]. Kaunas: Kauno rajono
savivaldybės administracija. Žiūrėta 2015-12-07. Prieiga per internetą:
http://www.krs.lt/alfresco/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/4fc81c35-54dc-499c-b298d6149382c813/Kauno+rekreacijos+SPL_AR.pdf
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Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Tikroji būklė. Tekstai. Transporto sistema. [interaktyvus].
Žiūrėta 2014-11-19. Prieiga per internetą:
http://www.kaunoplanas.lt/bendrieji_planai/kauno_rajono_savivaldybes_bendrasis_planas_tikroji_bukle
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Automobilių kelių ilgis metų pabaigoje [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 2014-1119. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1
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Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas, 2011 m. Tradicinių būstų, turinčių patogumus, skaičius [interaktyvus].
Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 2014-12-10. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniurodikliu-analize?id=1966&status=N
165
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internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1176&status=A
161

45

Patogumai namų ūkiuose
proc.
Lietuvos Respublika
Kauno apskritis
Kauno rajonas

Karštas
vanduo

Vonia

78,1
82,3
74,4

80,1
85,0
80,6

Tualetas su
nutekamuoju
vandeniu
79,7
85,1
80,3

Vandentiekis

89,4
93,5
90,7

Kanalizacija

89,3
93,3
90,8

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas166

Vertinant tai, kad Kauno rajono VVG teritorija išsiskiria iš daugumos Lietuvos rajonų tuo,
jog gyventojų skaičius turi tendenciją didėti, taip pat į tai, kad didesnė dalis gyventojų pagal amžiaus
grupes yra jauno ar vidutinio amžiaus, Kauno rajono VVG teritorija susiduria su infrastruktūros
plėtros problema naujai besikuriančiose gyvenvietėse.
Remiantis gyventojų poreikių tyrimo duomenimis, didžioji dauguma respondentų (73,7 proc.)
teigia, jog per 2007–2013 m. finansinį laikotarpį jų gyvenamojoje vietovėje buvo įrengta / sutvarkyta
viešųjų erdvių ar pastatų. Iš jų kaip labai svarbią veiklą sutvarkytoje vietoje respondentai vertina
kultūrinių, pramoginių renginių organizavimą (33,1 proc.), šiek tiek mažiau (29,8 proc.) –
bendruomenės švietimą (žr. 4 priedo 27 psl.).
Skalėje nuo 1 iki 7, kaip labiausiai reikalingos investicijos 2014–2020 m. finansiniame
laikotarpyje, labiau išsiskiria gyvenviečių viešųjų vietų sutvarkymas, sporto ir poilsio zonų įrengimas
(5,19) (R83). Visos kitos sritys (paramos sistemos jauniems žmonėms dirbti sudarymas; vandens
tiekimo ir nuotekų infrastruktūros vystymas bei geriamojo vandens kokybės užtikrinimas,
laisvalaikio galimybių didinimas; saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas; jaunimo informavimas
apie galimybes mokytis, kurti verslą ir pan.; viešųjų pastatų atnaujinimas) vertinamos pakankamai
tolygiai, nuo 4,69 iki 4,13, tačiau visos vertinamos kaip labiau reikalingos investicijos, nei
nereikalingos. Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros vystymas bei geriamojo vandens kokybės
užtikrinimo reikalingumas vertinamas 4,67 balo, saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas – 4,29 balo,
viešųjų pastatų atnaujinimas – 4,13 balo (žr. 4 priedo 31 psl.).
Atlikus Kauno rajono VVG teritorijoje esančios socialinės infrastruktūros analizę didelių
problemų ir nepatenkintų poreikių nenustatyta. Potencialą spręsti kaimo gyventojų užimtumo bei
socialinės įtraukties problemas turi savanorystė, bendruomeninės iniciatyvos, bendradarbiavimas.
Atsižvelgiant į gyventojų išskirtas sritis, kurioms jų nuomone, reikalingiausios investicijos, bei į
gyventojų demografines tendencijas, VPS rengėjų nuomone, tikslinga į VPS priemones įtraukti
tokias, kurios sudarytų palankias sąlygas infrastruktūros plėtrai, pirmiausiai dėmesį skiriant jaunimui,
kaip tikslinei grupei.

2.6.

VVG teritorijos gamtos išteklių analizė

Pagal žemės ūkio informacinės sistemos167 2014 m. sausio 1 d. duomenis168 (2.6.1. paveikslas),
didžiąją dalį (apie 51,1 proc.) žemės fondo Kauno rajone (įskaitant Garliavą) sudaro žemės ūkio
naudmenos. Lyginant su 2012 m. sausio 1 d. duomenimis169, žemės fondas Kauno rajone (įskaitant
Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas, 2011 m. Tradicinių būstų, turinčių patogumus, skaičius [interaktyvus]. Vilnius:
Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 2014-12-10. Prieiga per internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliuanalize?id=1966&status=N
167
Žemės informacinė sistema [interaktyvus]. Vilnius: Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos. Žiūrėta
2014-12-15. Prieiga per internetą: http://zis.lt/
168
Lietuvos Respublikos žemės fondas [interaktyvus]. Vilnius: Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos.
Žiūrėta 2014-12-15. Prieiga per internetą: http://zis.lt/wp-content/uploads/2015/06/ZF_2014.pdf
169
Lietuvos Respublikos žemės fondas [interaktyvus]. Vilnius: Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos.
Žiūrėta 2014-12-15. Prieiga per internetą: http://zis.lt/wp-content/uploads/2015/06/ZF_2012.pdf
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Garliavą) (2.6.2. paveikslas) 2014 m. iš esmės nepasikeitė. Lyginant Kauno rajono (įskaitant
Garliavą) 2014 m. duomenis su Kauno apskritimi ir Lietuva, matyti, jog žemės ūkio naudmenų plotas
Kauno rajone (įskaitant Garliavą) yra ženkliai mažesnis. Pagal VšĮ „Ekoagros“ pateiktus
duomenis170, 2011 m. žemės ūkio naudmenų plotas, kuriose ekologiškai ūkininkaujama buvo 965,08
ha, o 2013 m. – 1 203,18 ha. Atsižvelgiant į tai, kad Kauno rajone ir VVG atstovaujamoje teritorijoje
didžioji dalis (apie 95 proc.) gyventojų gyvena kaimiškose vietovėse, sąlygos žemės ūkiui plėtoti yra
palankios.
Kauno rajono (įskaitant Garliavą) kelių tankumas yra panašus kaip ir apskrityje bei šalyje,
tačiau ženkliai didesni užstatytų teritorijų ir vandens plotai. Miškingi žemės plotai Kauno rajone
(įskaitant Garliavą) užima panašią teritorijos dalį kaip šalyje bei yra ženkliai didesni nei apskrityje.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis171, medienos ištekliai Kauno rajone
(įskaitant Garliavą) 2011 m. – 98,8 tūkst. m³ , o 2013 m. 112,1 tūkst. m³.
2.6.1. pav. Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenų plotą 2014 m., proc.
Teritorija

Lietuvos
Respublika
Kauno
apskritis
Kauno
rajonas

Žemės
ūkio
naudmenos
6530023,32 53,0 proc.

Miškai
(miško
žemė)
32,6 proc.

Keliai

Užstatyta
teritorija

Vandenys

Kita
žemė

2,0 proc.

2,8 proc.

4 proc.

5,5 proc.

808933,10

56,0 proc.

29,5 proc.

2,2 proc.

4,3 proc.

3,3 proc.

4,8 proc.

149595,47

51,1 proc.

32,7 proc.

1,9 proc.

4,9 proc.

4,9 proc.

4,3 proc.

Bendras
plotas, ha

Šaltinis: Žemės informacinė sistema172

2.6.2. pav. Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenų plotą 2012 m., proc.
Teritorija

Lietuvos
Respublika
Kauno
apskritis
Kauno
rajonas

Žemės
ūkio
naudmenos
6530023,32 53,1 proc.

Miškai
(miško
žemė)
32,6 proc.

Keliai

Užstatyta
teritorija

Vandenys

Kita
žemė

2,0 proc.

2,8 proc.

4 proc.

5,6 proc.

808933,10

56,0 proc.

29,5 proc.

2,2 proc.

4,2 proc.

3,3 proc.

4,9 proc.

149595,47

51,6 proc.

32,7 proc.

1,9 proc.

4,7 proc.

4,9 proc.

4,1 proc.

Bendras
plotas, ha

Šaltinis: Žemės informacinė sistema173

2014 m. sausio 1 d. duomenimis, Kauno rajone (įskaitant Garliavą) didžiąją dalį žemės ūkio
naudmenų užima ariamoji žemė (92,4 proc.), kuri, lyginant su apskrities (89,7 proc.) ir šalies (84,5
proc.) vidurkiu, yra ženkliai didesnė. Sodai Kauno rajone (įskaitant Garliavą) (3,2 proc.) užima
didesnius plotus nei apskrityje (2,3 proc.) ir šalyje (1,7 proc.). Tuo tarpu pievos ir natūralios ganyklos
analizuojamoje administracinėje teritorijoje (4,4 proc.) užima mažesnius plotus nei apskrityje (8,0
proc.) ir šalyje (13,8 proc.). Atsižvelgiant į didelius ariamosios žemės plotus, kurie yra tiesiogiai
Viešosios įstaigos „Ekoagros“ 2015-12-01 raštas Nr. K-304 „Dėl informacijos pateikimo“
Mediena [interaktyvus]. Vilnius Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 2014-12-15. Prieiga per internetą:
http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1
172 172
Lietuvos Respublikos žemės fondas [interaktyvus]. Vilnius: Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio
ministerijos. Žiūrėta 2014-12-15. Prieiga per internetą: http://zis.lt/wp-content/uploads/2015/06/ZF_2012.pdf
173
Lietuvos Respublikos žemės fondas [interaktyvus]. Vilnius: Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos.
Žiūrėta 2014-12-15. Prieiga per internetą: http://zis.lt/wp-content/uploads/2015/06/ZF_2012.pdf
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naudojami žemės ūkio produktų gamybai, galima teigti, žemės ūkio naudmenų pasiskirstymas sudaro
palankias sąlygas žemės ūkio veiklai rajone ir VVG atstovaujamoje teritorijoje plėtoti174.
Ariamosios žemės panaudojimą ir tinkamumą žemės ūkiui parodo žemės ūkio augalų pasėlių
plotas. Remiantis Lietuvos statistikos departamento išankstiniais 2013 m. duomenimis, žemės ūkio
augalų pasėtas plotas Kauno rajone (įskaitant Garliavą) sudarė 82,0 proc. (58 010,0 ha) viso pasėlių
ploto. Didžiausi pasėlių plotai teko grūdinių augalų (64,1 proc.) ir rapsų (17,1 proc.) pasėliams. 2011–
2013 m. laikotarpiu, bendras žemės ūkio augalų pasėtas plotas Kauno rajone (įskaitant Garliavą)
padidėjo 10,9 proc. – šis rodiklis 4,4 proc. p. viršijo apskrities rodiklį ir 5,2 proc. p. šalies rodiklį175.
Vertinant Kauno rajono bei VVG atstovaujamos teritorijos kraštovaizdį, pažymėtina, jog ši
vietovė turi unikalų gamtinį kraštovaizdį. Remiantis Kauno rajono savivaldybės bendruoju planu,
didžiausią rajono hidrografinio tinklo dalį sudaro upės ir tvenkiniai (vandenys užima beveik 5 proc.
ploto). Rajono teritorija išraižyta gilių upių slėnių: teka Nemunas, Neris, Nevėžis, Jiesia, rajono
vakaruose – Dubysa, upėms būdingos plačios senvagės ir miškingi krantai176.
Kauno rajone (įskaitant Garliavą) natūralių vandens telkinių nėra: didžiausias dirbtinis vandens
telkinys – Kauno marios. Kauno marios telkšo Nemuno slėnyje, aukščiau Kauno hidroelektrinės
užtvankos, o marių bendras plotas siekia 63,5 km2177. Pelkių rajone išliko nedaug (užima 0,6 proc.
teritorijos), buvusios didesnės aukštapelkės nusausintos durpių eksploatacijai178.
Kauno rajone (įskaitant Garliavą) geriamojo vandens reikmėms tiekiamas daugiausiai
požeminis vanduo. Kauno rajone valstybinis požeminio vandens monitoringas vykdomas trijuose
postuose – Pažėruose, Rokuose ir Virbaliūnuose. Pažėrų gruntinio vandens stebėjimo poste buvo
užfiksuota tarša amoniu, o Virbaliūnų – tarša organinėmis medžiagomis. Rokų stebėjimo poste
gruntinis vanduo buvo švarus. Kauno rajone (įskaitant Garliavą) šachtinių šulinių vandenį naudoja
42,5 % gyventojų. didžiausia šachtinių šulinių problema vandens užterštumas nitratais. Šulinio
vandens kokybė priklauso nuo šulinio vietos parinkimo, jo įrengimo ir priežiūros bei nuo žmonių
ūkinės veiklos. Trąšų, mėšlo perteklius, kurio nepasisavina augalai, patenka į požeminius vandenis
ir užteršia geriamojo vandens šaltinius azoto junginiais ir bakterijomis, todėl reikia mažinti jų
naudojimą, pasirenkant ekologiškesnius būdus.179. UAB „Kauno vandenys“ 2014 metais išanalizavo
1.220 geriamojo vandens mėginius ir atliko 12.397 analičių matavimus, 2.404 vandens
mikrobiologinius tyrimus. Bendrovės tiekiamame vandenyje mikrobiologinės taršos nerasta. Iš 7.934
geriamojo vandens cheminių analičių, 9 kartus mangano ir 2 kartus geležies rodikliai neatitiko
higienos normų reikalavimų Kleboniškio ir Vičiūnų vandenvietėse. Tai sudaro 0,14 proc. nuo atliktų
cheminių tyrimų.180 Tuo tarpu UAB „Giraitės vandenys“ 2014 m. atlikti analičių matavimų

Lietuvos Respublikos žemės fondas [interaktyvus]. Vilnius: Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos.
Žiūrėta 2014-12-15. Prieiga per internetą: http://zis.lt/wp-content/uploads/2015/06/ZF_2014.pd
175
Pasėlių plotas [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Žiūrėta 2014-12-15. Prieiga per internetą:
http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1
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Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Tikroji būklė. Tekstai. Kraštovaizdžio struktūros vertinimas.
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2014-12-15.
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per
internetą:
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Prieiga per internetą: http://www.kaunomarios.lt/20765/gamta/hidrologija.html
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2014-12-15.
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Žiūrėta
2015-11-27.
Prieiga
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internetą:
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rezultatai181 rodo, kad tiekiamame vandenyje mikrobiologinės taršos nerasta, cheminių analičių
rezultatai rodo, kad higienos normų reikalavimų neatitiko: amonio rodikliai Bernatonyse, Biliūnuose,
Dobilijoje, Eikščiuose, Juragiuose, Padauguvoje, Piepaliuose, Saulėtekiuose, Stanaičiuose,
Urniežiuose ir Zapykyje, chlorido rodikliai Čekiškėje, Liučiūnuose, geležies rodikliai Bernatonyse,
Biliūnuose, Dobilijoje, Eikščiuose, Juragiuose, Karkazuose, Margininkuose, Mažosiose Lapėse,
Miškalaukyje, Netonyse Padauguvoje, Piepaliuose, Purviškiuose, mangano rodikliai Biliūnuose,
Eikščiai, Miškalaukyje ir Netonyse, sulfato rodikliai – Liučiūnuose.
Remiantis žemės informacinės sistemos 2014 m. duomenimis (2.6.2. paveikslas), miško ūkio
paskirties bendras žemės plotas Kauno rajone (įskaitant Garliavą) užima 47 212,92 ha. Iš šio ploto
92,6 proc. (43 742,49 ha) sudaro miškai, 2,7 proc. (1 266,35 ha) – žemės ūkio naudmenos, 1,5 proc.
(685,66 ha) – keliai, 0,3 proc. (134,08 ha) – užstatyta teritorija, 1,4 proc. (679,84 ha) – vandenys, 1,5
proc. (704,50 ha) – kita žemė182.
1,5 0,3 1,4
1,5

2,7

92,6

miškai

ž.ū. naudmenos

keliai

užstatyta teritorija

vandenys

kita žemė

2.6.3. pav. Miško ūkio paskirties žemės plotas 2014 m., proc.
Šaltinis: Žemės informacinė sistema183

Pagal Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos duomenis, Kauno rajone yra dvi
urėdijos – Kauno miškų urėdija ir Dubravos eksperimentinė mokomoji miškų urėdija184.
Pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą, rekreaciniams miškams priskiriami miško parkai,
miestų miškai, valstybinių parkų rekreacinių zonų miškų, rekreaciniai miško sklypai ir kiti poilsiui
skirti miškai185.
Remiantis Kauno miškų urėdijos 2014 m. duomenimis, valstybinės reikšmės miškuose vyrauja
uždaras landšafto tipas (64 proc.). Pusiau atviras landšafto tipas užima 23 proc., atviras – 13 proc.

2014 m. vandens kokybės tyrimų rezultatai [interaktyvus] Kauno rajonas: UAB Giraitės vandenys. Žiūrėta 2015-1127 http://giraitesvandenys.lt/uploads/ataskaitos_2013/2014.pdf
182
Lietuvos Respublikos žemės fondas [interaktyvus]. Vilnius: Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos.
Žiūrėta 2014-12-15. Prieiga per internetą: http://zis.lt/wp-content/uploads/2015/06/ZF_2014.pdf
183
Lietuvos Respublikos žemės fondas [interaktyvus]. Vilnius: Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos.
Žiūrėta 2014-12-15. Prieiga per internetą: http://zis.lt/wp-content/uploads/2015/06/ZF_2014.pdf
184
Miškų urėdijos [interaktyvus]. Vilnius: Generalinė miškų urėdija. Žiūrėta 2014-12-15. Prieiga per internetą:
http://www.gmu.lt/misku_uredijos/
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Lietuvos Respublikos miškų įstatymas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 96-1872
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Ekosistemų natūralumą apibūdina medynų kilmės rodikliai. Savaiminiai medynai auga 70 proc.
medynų, želdintos medžių rūšys vyrauja apie 10 proc. nuo bendro medynų ploto.186
2014 m. duomenimis Rekreaciniai (poilsiniai) miškai Kauno miškų urėdijoje užima 2 478 ha
(15 %) plotą, iš jų: miško parkai – 1 567 ha (9,6 proc.), miestų miškai – 238 ha ( 1,5 proc.) ir
rekreaciniai miško sklypai – 673 ha ( 4,1 proc.). Kauno miškų urėdijos miškuose poilsiautojams
įrengta 15 poilsaviečių, 40 atokvėpio vietų, 2 pažinitiniai takai187.
Nors Dubravos eksperimentinė mokomoji miškų urėdija detalių duomenų apie rekreacinio
landšafto charakteristiką nepateikia, miškų tinkamumą rekreacijai pagrindžia medynų plotai pagal
dominuojančias medžių rūšis. Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos teritorijoje
vyrauja spygliuočių medynai, kurie užima 70 proc. viso medynų ploto (pušynai – 42 proc., eglynai –
28 proc.) 188. Rekreacinėms teritorijoms šioje urėdijoje priskiriamos: Girionių parkas, Dubravos
arboretumas, 26 poilsiavietės ir kt.189
Remiantis Kauno rajono savivaldybės administracijos, 2014 m. duomenimis, Kauno rajone ir
VVG atstovaujamoje teritorijoje didelė biologinė įvairovė - rajono teritorijoje aptinkama maždaug
1000 rūšių savaiminių žolinių augalų ir maždaug 64 rūšių bei formų medžių ir krūmų. O įrašytų į
Lietuvos Raudonąją knygą aptikta daugiau nei 61 rūšis. Vabzdžių klasę sudaro daugiau nei 30
Lietuvoje aptinkamų rūšių ir užfiksuota 21 rūšis retųjų. Nuošalesnėse vietose gyvena 13-os rūšių
varliagyviai ir 7-ių rūšių ropliai, iš kurių dvi – labai retos. Nemaža paukščių įvairovė: be
praskrendančiųjų ir gyvenančiųjų šalia žmogaus, peri net 50 rūšių retųjų, įrašytų į Lietuvos
Raudonąją knygą. Iš Lietuvoje gyvenančių 70 – ies rūšių laukinių gyvūnų, Kauno rajone aptinkama
net 53, o įrašytų į Raudonąją knygą – 12, iš kurių 8 rūšių šikšnosparnių. Upėse ir tvenkiniuose veisiasi
daugiau nei 35 rūšių žuvys, o 4 – ypač retos. Retos miško augavietės ir aukštapelkės augalų bendrijos
saugomos Dubravos rezervacinėje apyrubėje. Rajono biologinė įvairovė saugoma regioniniuose
parkuose, draustiniuose190 (2.6.4. paveikslas).
2.6.4. pav. Saugomos teritorijos Kauno rajone ir VVG atstovaujamoje teritorijoje 2007 m.
Saugomos teritorijos
Gamtos paminklai
Valstybinės svarbos gamtos
paveldo objektai, regioniniai
parkai
Kraštovaizdžio draustiniai
Entomologiniai draustiniai
Botaniniai draustiniai
Ichtiologiniai draustiniai

Pavadinimas
Drąseikių atodanga, Žiegždrių
liepa
Kauno marių regioninis parkas,
Panemunių regioninis parkas
Jiesios, Liekės, Nevėžio
Nerėpos, Ringovės
Paštuvos, Arlaviškių
Dubysos, Karklės

Skaičius
2
2

3
2
2
2

Rekreacinė veikla [interaktyvus]. Kauno rajonas: Kauno miškų urėdija. Peržiūrėta 2014-12-15. Prieiga per internetą:
http://www.kaunmu.lt/rekreacija
187
VĮ Kauno miškų urėdija [interaktyvus]. Kauno rajonas: Kauno miškų urėdija. Peržiūrėta 2014-12-15. Prieiga per
internetą: http://www.kaunmu.lt/rekreacija
188
Vidinė miškotvarka [interaktyvus] Kauno rajonas: VĮ Dubravos eksperimentinė mokomoji miškų urėdija. Peržiūrėta
2014-12-15. Prieiga per internetą: http://www.dumu.lt/lt/vidine-miskotvarka
189
Intelektuali miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinė sistema [interaktyvus]. Vilnius: Generalinė miškų urėdija.
Žiūrėta
2014-12-15.
Prieiga
per
internetą:
http://www.valstybiniaimiskai.lt/lt/RekreaciniaiObjektai/Dubravoseksperimentinemokomojimiskuuredija/Puslapiai/def
ault.aspx
190
Kauno rajono savivaldybė. Kauno rajono gamta [interaktyvus]. Kaunas: Kauno rajono savivaldybės administracija.
Žiūrėta 2014-12-15. Prieiga per internetą:
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_100/40;jsessionid=1D0205F788D0EF56EAF6FDA78BE8737A?pageId=61777
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Hidrografiniai draustiniai
Geomorfologiniai draustiniai
Botaniniai-zoologiniai
draustiniai
Ornitologiniai draustiniai
Valstybės saugomi parkai

Aluonos
Lapių
Kamšos, Piliuonos

1
1
2

Novaraisčio
Girionių, Obelynės, Raudondvario

1
3

Šaltinis: Kauno rajono savivaldybės bendrasis planas191

VVG teritorijoje esančios saugomos teritorijos skirtos gamtos, ekologinės ir biologinės
įvairovės išsaugojimui, todėl svarbu šiose teritorijose riboti žmogaus ūkinę veiklą siekiant sukauptą
gamtos turtą išsaugoti ir ateities kartoms. Atsižvelgiant į tai, VPS rengėjai mato poreikį VPS
priemonėse numatyti galimybes sudaryti sąlygas viešųjų erdvių tvarkymui siekiant atnaujinti ar
įrengti jų infrastruktūrą.
Svarbiausios Kauno rajono VVG teritorijos naudingosios iškasenos yra žvyras, molis, durpės,
taip pat yra gipso ir anhidrito telkinių192.
Pagal Kauno rajono savivaldybės Aplinkos stebėsenos 2014-2020 m. programą193, buvo
atliktas kraštovaizdžio monitoringas, jo tikslas yra „gauti duomenis, kurie įgalintų gerinti bendrą
kraštovaizdžio struktūrą, parinkti ir pagrįsti veiksmingas priemones žemėvaldos ir žemėnaudos
smulkėjimo tendencijoms sustabdyti. Atlikus minėtą tyrimą buvo gauti tokie rezultatai. Žemės
dangos tipo kaita Kauno rajono savivaldybėje fiksuota 4,3% - 2000-2006 metų laikotarpyje ir 9,6%
- 2006-2014 metų laikotarpyje. Per laikotarpį po 2006 metų Kauno rajono savivaldybėje 1085 ha
žemdirbystės teritorijų tapo užstatytomis teritorijomis. Neištisai užstatytos teritorijos, kurios
paprastai yra mažaaukštės statybos plotai, po 2006 metų labiausiai plėtėsi kompleksinės žemdirbystės
plotuose (295 ha ir 2,2%) bei nedrėkinamos dirbamos žemės plotuose (270 ha ir 0,45%) šalia Kauno
miesto bei esamomis gyvenviečių. Panašiai plėtėsi pramoninių bei komercinių objektų plotai.
Žemdirbystės teritorijose per laikotarpį po 2006 metų stebėtas kompleksinės žemdirbystės plotų
dalies didėjimas. Pagal kraštovaizdžio ekologinio stabilumo laipsnį, Kauno rajono teritorija 19952014 metų laikotarpiu išlieka mažai stabili, tačiau stebima ekologinio stabilumo koeficiento didėjimo
tendencija.
Atsinaujinantys energijos gamybai naudotini ištekliai. Remiantis 2014 m. interneto
svetainės www.avei.lt pateikiama informacija 194, Kauno rajone veikia 4 įvairaus galingumo biodujų
jėgainės, 91 saulės jėgainė, 2 hidroenergijos jėgainės, 2 jėgainės, gaminančios šilumą ir elektrą iš
sąvartynų dujų, 1 vėjo jėgainė, 2 katilinės, gaminančios šilumą iš medienos ir medienos atliekų.
Kauno rajono VVG teritorijos gamtos ištekliai ir jų būklė iš esmės atitinka esamus gyventojų
poreikius, kadangi atlikto gyventojų poreikių tyrimo duomenimis labiausiai gerėjančiais yra
įvertinama gamtos paminklai bei kraštovaizdis (54,8 proc.) (žr. 4 priedo 32 psl.). Tačiau VVG
teritorijos gyventojai mato problemą dėl gamtos išteklių prieinamumo visuomenei, tai yra – viešosios
infrastruktūros trūkumą, nes labiausiai reikalingomis investicijomis 2014 – 2020 m. finansiniame
laikotarpyje išskiria gyvenviečių viešųjų vietų sutvarkymą , sporto ir poilsio zonų įrengimą (5,19
balo) (žr. 4 priedo 31 psl.). Atsižvelgiant į gyventojų nuomonės tyrimą, VPS rengėjai VVG teritorijos
Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Tikroji būklė. Tekstai. Kraštovaizdžio struktūros vertinimas.
[interaktyvus].
Žiūrėta
2014-12-15.
Prieiga
per
internetą:
http://www.kaunoplanas.lt/bendrieji_planai/kauno_rajono_savivaldybes_bendrasis_planas_tikroji_bukle
192
Visuotinė lietuvių enciklopedija (Juo-Khi). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.
193
Kauno rajono savivaldybės aplinkos stebėsena. Prof. dr. Gintautas Mozgeris, ASU MEF MMI, 2014.12.04 Žiūrėta
2015 12 04 Prieiga per internetą: http://www.ekostebesena.lt/
194
Lietuvoje veikiančių atsinaujinančių išteklių jėgainių geografinis išdėstymas [interaktyvus]. Vilnius: Energetikos
agentūra. Žiūrėta 2014-12-15. Prieiga per internetą: http:// www.avei.lt/lt/component/energy/?task=map
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vizijoje mato būtinybę atnaujinti, sutvarkyti ar įrengti gamtos išteklių pasiekiamumo VVG teritorijos
gyventojams infrastruktūrą, todėl rengiamoje VPS būtina sudaryti sąlygas šioms veikloms vystyti.
Be to, gamtinių išteklių analizė rodo, kad Kauno rajono VVG teritorijos gamtiniai išteklių – miškų
gausa sudaro palankias sąlygas plėtoti atsinaujinančius energijos šaltinius, todėl VPS būtina numatyti
palankias sąlygas novatoriškiems būdams panaudoti turimus išteklius bei turtą. O statistinių duomenų
analizė atsinaujinančių energijos gamybai naudotinų išteklių srityje rodo, kad Kauno rajone šių
išteklių panaudojimas nėra didelis, todėl VPS rengėjai mato galimybes plėtoti atsinaujinančių
energijos išteklių panaudojimą ar efektyvumo didinimą.
3. VVG teritorijos SSGG
Atlikus ir įvertinus Kauno rajono VVG teritorijos situacijos analizę, VPS rengėjai nustatė
Kauno rajono VVG teritorijai būdingus charakteringus parametrus, kuriuos suskirstė į Kauno
rajono VVG teritorijos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes.
Stiprybę
3.1
Stiprybės
pagrindžiančio
rodiklio numeris
3.1.1
Didelis gimstamumas Kauno rajono VVG teritorijoje
R8-R15
3.1.2
Perspektyvūs žmogiškieji ištekliai ekonomikos plėtrai
R22-R28
3.1.3
Augantis gyventojų skaičius
R4-R7, R16-R21
R35,R36, R40-R45,
3.1.4
Aktyviai plėtojamas smulkus ir vidutinis verslas
R46-R49,
Gera susisiekimo infrastruktūra verslo, logistikos ir turizmo
3.1.5
R1-R3, R34
plėtrai
Didėjantis gyventojų ir NVO pilietiškumas, gebėjimai rengti ir
R52, R85-87, R883.1.6
įgyvendinti projektus dėl sėkmingo 2007-2013 m. finansinio
R99
laikotarpio įgyvendinimo
Augantis gyventojų susidomėjimas sveikata, sveika
3.1.7
R37- R38
gyvensena, vaikų ir jaunimo užimtumu ir ugdymu
Gerai išvystytas kultūros ir švietimo įstaigų (išskyrus
R53-R59, R71-R76
3.1.8
ikimokyklinį ugdymą), bibliotekų tinklas
Silpnybę
3.2
Silpnybės
pagrindžiančio
rodiklio numeris
Nepakankamai išplėtotos socialinės ir transporto paslaugos,
3.2.1
trūksta paslaugų susijusiu su aplinkos tvarkymu ir nesudėtingu R29-R33
pastatų remontu
3.2.2
Trūksta paslaugų, skirtų jaunimo užimtumui
R80-R82
3.2.3
Gyventojų pasyvumas imtis nuosavo verslo
R39, R50, R51
Nepakankamai išvystyta infrastruktūra jaunimo laisvalaikio
3.2.4
R83-R84
užimtumui didinti
3.2.5
Nepakankamai išvystytos ikimokyklinio ugdymo paslaugos
R60-R65, R31
Mažėjantis mokinių skaičiaus rajono bendrojo lavinimo
R66-R67, R68, R693.2.6
mokyklose dėl mokinių išvykimo mokytis į Kauno miestą
R70
3.2.7
Nepakankamai išvystyti sveikatos priežiūros ištekliai
R77-R79, R29
3.3.
Galimybės
ES struktūrinių fondų bei kitų fondų finansinė parama gyvenamosios aplinkos ir
3.3.1
gyvenimo sąlygų kaimiškose vietovėse gerinimui
Jaunimo iniciatyvų skatinimas ir užimtumo didinimas atsižvelgiant į ES formuojamą
3.3.2
politiką
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3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.4.
3.4.1

3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

Eil.
Nr.

4.1

4.2

4.3

Ekonominės padėties gerėjimas dėl užsienio investicijų didėjimo Kauno rajono VVG
teritorijoje
NVO verslumo (ypač įtraukiant jaunimą) ir socialinių verslų skatinimas atsižvelgiant į
ES formuojamą politiką
Gyventojų užimtumo didėjimas dėl Kauno LEZ plėtros ir Kulautuvos – Kačerginės –
Zapyškio kurortinės teritorijos vystymo
Rekreaciniu požiūriu vertingų teritorijų ir kultūros paveldo objektų panaudojimo
efektyvumo didinimas dėl didėjančių turistų srautų
Grėsmės
Prekybos, pramogų sferos konkurencija su Kauno miestu, stambiųjų prekybos ir
pramogų centrų plėtra Kauno miesto pakraščiuose neigiamai formuos rajono gyventojų
vartojimo įpročius ir šio verslo plėtrą bei darbo vietų kūrimą rajono teritorijoje
Didelė rajono sodų bendrijose gyvenančių, tačiau Kauno mieste registruotų ir į miesto
biudžetą mokesčius mokančių gyventojų dalis stabdys biudžeto pajamų augimą ir
rajono plėtrą
Jaunų žmonių migracija į didžiuosius miestus ir užsienį lems kvalifikuotos ir
motyvuotos darbo jėgos trūkumą, stabdys verslo plėtrą
Neskatinanti dirbti šalies socialinė politika didins darbo jėgos trūkumą ir socialinių
išmokų didėjimą.
Socialinių, švietimo, sveikatos apsaugos paslaugų konkurencija su Kauno miestu lems,
kad dalis rajono gyventojų šias paslaugas vartos Kauno mieste, dėl ko atitinkamos
rajono įstaigos turės plėtros problemų ir ekonominių sunkumų
4. VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas
Sąsaja su
Poreikį
KPP 2014–
VVG teritorijos plėtros
pagrindžiantys
2020 m.
poreikių nustatymas
VVG teritorijos
nustatytais
(prioritetine tvarka)
SSGG teiginiai
nacionaliniais
(Nr.)
kaimo plėtros
poreikiais
Nr. 3.1.1; 3.1.2;
Vietos bendruomenės ir NVO
3.1.3; 3.2.1; 3.2.2;
Nr. 9; 10; 18;
verslumo skatinimas ir
3.2.3; 3.2.4; 3.2.5;
19; 21
užimtumo didinimas
3.2.6; 3.3.1; 3.3.3;
3.3.4.
Nr. 3.1.1; 3.1.2;
Jaunimo užimtumo kaimo
3.1.3; 3.1.8; 3.2.2;
Nr. 8
vietovėse didinimas
3.2.4; 3.2.5; 3.2.6;
3.3.1; 3.3.2; 3.3.4.
Nr.3.1.1; 3.1.2;
3.1.3; 3.1.4; 3.1.5;
3.1.6; 3.1.7; 3.1.8;
Paslaugų vietos bendruomenei
3.2.1; 3.2.2; 3.2.5; Nr. 9; 10
kūrimas ir plėtra
3.2.6; 3.2.7; 3.3.1;
3.3.3; 3.3.4; 3.3.5;
3.3.6.

Poreikio
tenkinimas /
netenkinimas iš
VPS lėšų

taip

taip

taip
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4.4

Kaimo vietovių viešųjų erdvių
ir infrastruktūros gerinimas

Nr. 3.1.1; 3.1.2;
3.1.3; 3.2.2; 3.2.4; Nr. 15; 16; 14
3.2.5; 3.3.1; 3.3.6; .

taip

II DALIS. KOKIE MŪSŲ PRIORITETAI IR TIKSLAI?
5. VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys
VPS prioritetai, priemonės ir jų veiklos sritys:

5.1.
5.1.1

5.1.1.1
5.1.1.1.1
5.1.1.1.2
5.1.1.1.3
5.1.1.2
5.1.1.1.1
5.1.1.1.2
5.1.1.3
5.1.2

5.1.2.1
5.1.2.1.1
5.1.2.1.2
5.1.2.2

I prioritetas: Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas
ir patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimas
Kodai:
Priemonė: Parama svarbiausių vietos
LEADER-19.2bendruomenės poreikių tenkinimui
SAVA-5
- veiklos sritis: Kaimo vietovei svarbių
LEADER-19.2pastatų statyba ir atnaujinimas
SAVA-5.1
- veiklos sritis: Viešųjų erdvių bei
LEADER-19.2infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas
SAVA-5.2
- veiklos sritis: Atsinaujinančių energijos
LEADER-19.2išteklių panaudojimo ar energijos
SAVA-5.3
efektyvumo didinimas
Priemonė: Jaunimo įtraukimas į kaimo
LEADER-19.2plėtros procesus
SAVA-6
- veiklos sritis: Jaunimo užimtumo
LEADER-19.2skatinimas
SAVA-6.1
- veiklos sritis: Infrastruktūros, reikalingos
LEADER-19.2jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir
SAVA-6.2
atnaujinimas
Priemonė: „Partnerystės tinklo skatinimas
LEADER-19.2vietos veiklos grupės teritorijoje
SAVA-7
II prioritetas: Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų
plėtra
Kodai:
LEADER-19.2Priemonė: Verslo kūrimas ir plėtra
SAVA-8
-veiklos sritis: Ne žemės ūkio verslo
LEADER-19.2kūrimas ir plėtra
SAVA-8.1
-veiklos sritis: Socialinio verslo kūrimas ir LEADER-19.2plėtra
SAVA-8.2
Priemonė: Parama žemės ūkio produktų
LEADER-19.2perdirbimui
SAVA-9

Sąsaja su VVG
teritorijos
poreikiais
Nr. 4.1; 4.2; 4.3;
4.4
Nr. 4.1; 4.3; 4.4
Nr. 4.1; 4.3
Nr. 4.1; 4.4
Nr. 4.1; 4.3
Nr. 4.2
Nr. 4.2
Nr. 4.2
Nr. 4.1; 4.2
Nr. 4.1; 4.3

Nr. 4.1; 4.3
Nr. 4.1; 4.3
Nr. 4.1; 4.3
Nr. 4.1; 4.3

6. VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais ir
EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis sritimis
ESIF teminiai tikslai
VPS turinys
1
10
3
3
5-6
4
8
9
2
EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys
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1A 1C 2B 3A 4A 5C 6A 6B
I VPS prioritetas: Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios
gyvenamosios aplinkos kūrimas
VPS priemonė:
Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui
Veiklos sritis:
X
Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir
atnaujinimas
Veiklos sritis:
X
Viešųjų erdvių bei infrastruktūros
atnaujinimas ir įrengimas
Veiklos sritis:
X
Atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimo ar energijos efektyvumo
didinimas
VPS priemonė:
Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros
procesus
Veiklos sritis:
X
Jaunimo užimtumo skatinimas
Veiklos sritis:
X
Infrastruktūros, reikalingos jaunimo
užimtumui didinti, sukūrimas ir
atnaujinimas
VPS priemonė:
X
Partnerystės tinklo skatinimas vietos
veiklos grupės teritorijoje
II VPS prioritetas: Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra
VPS priemonė:
Verslo kūrimas ir plėtra
Veiklos sritis:
X
Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra
Veiklos sritis:
X
Socialinio verslo kūrimas ir plėtra
VPS priemonė:
X
Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui

6C
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7. VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir ESBJRS
Strateginio dokumento pavadinimas
VPS sąsajos pagrindimas
7.1. Kauno rajono savivaldybės 2013– VPS sąsaja su Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 m. strateginės plėtros planu (toliau – strateginiu
2020 m. strateginės plėtros planas
plėtros planu).
Prioritetų lygiu:
Strateginiame plėtros plane yra nustatytos 3 prioritetinės kryptys: A prioritetas „Konkurencinga
ekonomika“, B prioritetas „Aukšta gyvenimo kokybė“, C prioritetas „Švari ir saugi aplinka“.
VPS I prioritetą „Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ atitinka visi strateginio plėtros plano prioritetai (A, B ir C).
VPS II prioritetą „Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra“ atitinka strateginio plėtros plano
A prioritetas.
Priemonių lygiu:
VPS I prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonė „ Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ atitinka strateginio
plėtros plano A prioriteto „Konkurencinga ekonomika“ trečiojo (A3) tikslo „Užtikrinti darnų žemės ūkio
ir kaimo vystymą“ A.3.2 uždavinio „Skatinti kaimo plėtrą, pažangų ūkininkavimą, plėtoti netradicinę bei
alternatyvią, ekologiškai subalansuotą ūkinę veiklą kaime“ priemones A.3.2.2 „Kaimo infrastruktūros
gerinimas ir plėtra“, A.3.2.7 „Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių diegimas, populiarinimas ir
skatinimas“ bei C prioriteto „Švari ir saugi aplinka“ pirmojo (C1) tikslo „ Užtikrinti aplinkos kokybę ir
komunalinio ūkio atnaujinimą“ C.1.5 uždavinio „Didinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą ir
atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“ priemones C.1.5.1 „Visuomeninės paskirties pastatų
renovacija ir statyba“, C.1.5.4 „Šiuolaikiškų alternatyvios, atsinaujinančių šaltinių energijos gamybos
metodų skatinimas ir diegimas, ekologiškai švaresnės energijos vartojimo skatinimas, visuomenės
informavimas“, C.1.5.6 „Energijos vartojimo mažinimas, energinių išteklių taupymas ir vietinių išteklių
(durpių ir kt.) panaudojimas pastatų šildymui“.
VPS I prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonė „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ atitinka strateginio plėtros plano B
prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė“ antrojo (B2) tikslo „Plėtoti subalansuotą švietimo ir ugdymo
sistemą“ B.2.3 uždavinio „Skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir plėtoti neformaliojo švietimo sistemą bei
didinti vaikų ir jaunimo užimtumo įvairovę“ priemones B.2.3.4 „Jaunimo neformalaus mokymo,
užimtumo centrų kūrimas, privačių neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas“, B.2.3.6 „Kurti atviras
erdves jaunimui (dirbančias atviro darbo su jaunimu metodu) mokyklose, kultūros centruose,
bibliotekose ir kt. seniūnijose esančiose viešose įstaigose“, B.2.3.7 „Konkurso būdu finansuoti jaunimo
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(jaunimo organizacijų) iniciatyvų projektus“ bei C prioriteto „Švari ir saugi aplinka“ antrojo (C2) tikslo
„Gerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę ir užtikrinti saugią gyvenamąją
aplinką“ C.2.3 uždavinio „Skatinti bendruomenės socialinį aktyvumą“ priemonę C.2.3.3 „Rengti ir
įgyvendinti tikslines programas, skirtas jaunimui“.
VPS I prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonė „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ atitinka strateginio
plėtros plano A prioriteto „Konkurencinga ekonomika“ trečiojo (A3) tikslo „Užtikrinti darnų žemės ūkio
ir kaimo vystymą“ A.3.2 uždavinio „Skatinti kaimo plėtrą, pažangų ūkininkavimą, plėtoti netradicinę bei
alternatyvią, ekologiškai subalansuotą ūkinę veiklą kaime“ priemonę A.3.2.1 „Kaimo bendruomenių
aktyvumo skatinimas ir telkimas plėtojant vietos partnerystę“.
VPS II prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra“ priemonė „Verslo kūrimas ir
plėtra“ atitinka strateginio plėtros plano A prioriteto „Konkurencinga ekonomika“ trečiojo (A3) tikslo
„Užtikrinti darnų žemės ūkio ir kaimo vystymą“ A.3.2 uždavinio „Skatinti kaimo plėtrą, pažangų
ūkininkavimą, plėtoti netradicinę bei alternatyvią, ekologiškai subalansuotą ūkinę veiklą kaime“
priemonę A.3.2.6 „Paslaugų verslų ir kitų ne žemės ūkio verslų plėtra kaimo vietovėse“.
VPS II prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra“ priemonė „Parama žemės ūkio
produktų perdirbimui“ atitinka strateginio plėtros plano A prioriteto „Konkurencinga ekonomika“
antrojo (A2) tikslo „Skatinti investicijas“ A.2.1 uždavinio „Skatinti verslumą bei smulkaus ir vidutinio
verslo kūrimąsi ir plėtrą“ priemonę A.2.1.6 „Finansinės paramos smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektams gerinimas ir jos galimybių didinimas“.
Kauno regiono plėtros planas iki VPS sąsaja su Kauno regiono plėtros planu iki 2020 m. (toliau – regiono plėtros planu).
2020 m.
Prioritetų lygiu:
Regiono plėtros plane yra numatyti 3 prioritetai: 1 prioritetas „Pažangi ekonomika“, 2 prioritetas
„Gyvenimo kokybė“, 3 prioritetas „Žmogaus ir aplinkos santara“.
VPS I prioritetą „Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ atitinka regiono plėtros plano 2 ir 3 prioritetai.
VPS II prioritetą „Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra“ atitinka regiono plėtros plano 2
prioritetas.
Priemonių lygiu:
VPS I prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonė „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ atitinka regiono
plėtros plano 2 prioriteto „Gyvenimo kokybė“ 2.5 tikslo „Plėtoti socialinę infrastruktūrą ir
bendruomenines iniciatyvas, skirtas gyventojų gyvenimo kokybės ir gyvenamosios aplinkos gerinimui“
2.5.1 uždavinio „Atnaujinti ir plėtoti gyvenamąją, kultūros ir sporto infrastruktūrą, gerinti paslaugų
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kokybę“ 2.5.1.5 priemonę „Visuomeninės infrastuktūros kompleksinis atnaujinimas ir plėtra“, 2.5.1.6
priemonę „Visuomeninės paskirties pastatų renovacija ir statyba“, 2.6 tikslo „Visapusiškai vystyti ir
modernizuoti kaimo vietoves ir verslą kaime“ 2.6.1 uždavinio „Stiprinti kaimo bendruomenes bei gerinti
bendruomeninę infrastruktūrą“ 2.6.1.2 priemonę „Kaimo infrastruktūros gerinimas ir plėtra“ bei 3
prioriteto „Žmogaus ir aplinkos santara“ 3.1 tikslo „Skatinti darnų išteklių naudojimą, užtikrinti
ekosistemų stabilumą Kauno regione“ 3.1.3 uždavinio „Skatinti veiksmingesnį energijos ir kitų gamtos
išteklių naudojimą“ 3.1.3.4 priemonę „Šiuolaikiškų alternatyvios, atsinaujinančių šaltinių energijos
gamybos metodų skatinimas ir diegimas, ekologiškai švaresnės energijos vartojimo skatinimas,
visuomenės informavimas“.
VPS I prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonė „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ atitinka regiono plėtros plano 2
prioriteto „Gyvenimo kokybė“ 2.2 tikslo „Vystyti subalansuotą mokymosi sistemą“ 2.2.4 uždavinio
„Skatinti neformalaus švietimo iniciatyvas“ 2.2.4.2 priemonę „Jaunimo neformalaus mokymo,
užimtumo centrų kūrimas, privačių neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas“.
VPS I prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonė „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ atitinka regiono
plėtros plano 2 prioriteto „Gyvenimo kokybė“ 2.6 tikslo „Visapusiškai vystyti ir modernizuoti kaimo
vietoves ir verslą kaime“ 2.6.1 uždavinio „Stiprinti kaimo bendruomenes bei gerinti bendruomeninę
infrastruktūrą“ 2.6.1.1 priemonę „Kaimo bendruomenių aktyvumo skatinimas ir telkimas plėtojant vietos
partnerystę“.
VPS II prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra“ priemonė „Verslo kūrimas ir
plėtra“ atitinka regiono plėtros plano 2 prioriteto „Gyvenimo kokybė“ 2.6 tikslo „Visapusiškai vystyti ir
modernizuoti kaimo vietoves ir verslą kaime“ 2.6.2 uždavinio „Padidinti žemės ūkio produktų gamybos
efektyvumą, plėtoti ne žemės ūkio verslus ir žemės ūkiui alternatyvią ekonominę veiklą kaimo
vietovėse“ 2.6.2.2 priemonę „Paslaugų verslų ir kitų ne žemės ūkio verslų plėtra kaimo vietovėse“.
VPS II prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra“ priemonė „Parama žemės ūkio
produktų perdirbimui“ atitinka regiono plėtros plano 2 prioriteto „Gyvenimo kokybė“ 2.6 tikslo
„Visapusiškai vystyti ir modernizuoti kaimo vietoves ir verslą kaime“ 2.6.2 uždavinio „Padidinti žemės
ūkio produktų gamybos efektyvumą, plėtoti ne žemės ūkio verslus ir žemės ūkiui alternatyvią ekonominę
veiklą kaimo vietovėse“ 2.6.2.1 priemonę „Žemės ūkio gamybos struktūrų gyvybingumo didinimas,
modernizavimas ir žemės ūkio gamybos ekologizavimas“.
Kauno rajono VVG VPS buvo pateikta raštu susipažinti Kauno regiono plėtros tarybai susipažinti. VPS
pateikta Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities skyriui
2015 m. birželio 26 d. raštu Nr. 178 „Dėl vietos plėtros strategijos“. Regioninės plėtros departamento
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prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities skyrius pateiktą Kauno rajono VVG VPS gavo 2015
m. birželio 29 d., gauto dokumento žyma – 51/2G-61. 2015 10 20 vykusiame Kauno regiono plėtros
tarybos posėdyje buvo pristatyta 2016 – 2022 m. Kauno rajono VVG VPS. Trumpai Pristatome VPS
pristatymo Regionų plėtros tarybai rezultatus. Posėdžio protokolą galima rasti čia
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/1534_5c9ec7ac121aee6c036082479a42ddbd.pdf).
Posėdžio metu buvo pristatyta visų Kauno regione veikiančių vietos veiklos grupių vietos plėtros
strategijos. Tarybos nariai pritarė parengtos Kauno r. VVG strategijos teikimui ir įgyvendinimui.
Europos Sąjungos Baltijos jūros VPS siejasi su ESBJRS tikslais ir uždaviniais šiais aspektais:
regiono strategija (ESBJRS)
• tiek ESBJRS, tiek VPS siekia darnaus vystymosi kaimo vietovėse;
• tiek ESBJRS, tiek VPS siekiama stiprinti žemės ūkio ir kaimo vietovių konkurencingumą,
gerinti gyvenimo kokybę, orientuojantis į didesnį užimtumą ir socialinę įtrauktį kuriant naujas
darbo vietas;
• tiek ESBJRS, tiek VPS siekiama įtraukti kaimo jaunimo įtraukimą į bendruomenės plėtrą, taip
pat skatinamas bendradarbiavimas bei inovacijos.
Įgyvendinant VPS Kauno rajono VVG ketina bendradarbiauti su Baltijos jūros regiono valstybių
organizacijomis, veikiančiomis kaimo plėtros srityje.
Viensektorės žuvininkystės VVG VVG teritorijoje patvirtintos žuvininkystės VVG VPS nėra.
VPS (taikoma, kai tokia VPS yra
patvirtinta VVG teritorijoje)
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III DALIS. KAIP PASIEKSIME UŽSIBRĖŽTUS TIKSLUS?
8. LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas
LEADER metodo principai
8.1.
Teritorinis principas:
8.1.1.
Principo laikymasis rengiant VPS:
VVG teritorija pasižymi teritorinį principą atitinkančiais bruožais – yra vieninga ir
nesusiskaldžiusi – tai palengvina sprendimų, būtinų vietovės tvarumui užtikrinti ir
išlaikyti, priėmimą.
Identifikuojant ilgalaikei vietos plėtrai svarbiausias problemas ir išteklius jai spręsti,
laikytasi teritorinio vientisumo: problemos vertintos tiek vietovės, kaip nedalomos
visumos, tiek seniūnijų lygiu. Tai leido kompleksiškai apžvelgti esamą situaciją,
numatyti vietovės stipriąsias ir silpnąsias puses, paisyti bendrų lūkesčių. VVG
teritorijos vientisumą lemia ir vietos gyventojų gyvenimo būdo ypatumai, siejami
bendrų tradicijų, istorijos, išskirtinumo. VVG bendruomenei ypač svarbūs yra
bendruomeniškumo ir partnerystės principai, kuriais vadovaujantis, bendruomenė
aktyviai dalyvavo vietovės problemų nustatymo, ateities plėtros krypčių kūrimo
procese. VVG bendruomenė suvokia save kaip socialiniais ryšiais susaistytą žmonių
tinklą, kuriame palaikomi glaudūs tarpusavio ryšiai, o darnus bendradarbiavimas
suteikia galimybes atskleisti nepanaudotas vietos plėtros perspektyvas, stiprinti
socialinę sanglaudą bei išlaikyti bendromis pastangomis suformuotą vietovės
identitetą – papročius ir kultūrą, patriotines vertybes.
Nustatant VVG teritorijos socialinių ryšių, bendros istorijos, išskirtinumo ir identiteto
įtaką vietos bendruomenės bendram požiūriui į ilgalaikę Kauno rajono VVG
teritorijos plėtrą, buvo organizuoti informaciniai-diskusiniai renginiai, kuriuose buvo
sudarytos galimybės dalyvauti visiems VVG teritorijos gyventojams. Informacinių
renginių metu buvo aptartos galimos projektų idėjos ir jų nauda Kauno rajono VVG
teritorijos plėtrai bei pritaikomumo galimybės vietos gyventojams bei atvykstantiems
svečiams.

8.1.2.

Vietos bendruomenės sutelktumas 2014–2020 m. laikotarpiu, aukšta bendravimo ir
bendradarbiavimo kultūra, gerų socialinių santykių palaikymas – svarbūs aspektai
ilgalaikės kaimo plėtros požiūriu. Darnus socialinių ir teritorinių ryšių palaikymas
padėjo struktūrizuoti bendruomenės lūkesčius, pasiruošti pokyčiams. VVG
bendruomenė bendrų pastangų dėka numatė vietovės plėtros iššūkius ir suformavo
priemones jiems pasiekti. Plėtros perspektyvas padėjo atskleisti išsami visos
teritorijos gyventojų poreikių analizė, kryptingas bendravimas su vietos
bendruomenės nariais bei aiškus jų poreikių įvardijimas.
Principo laikymasis įgyvendinant VPS: Įgyvendinant Kauno rajono VVG teritorijos
VPS, bus laikomasi teritorinio principo, kuriuo bus siekiama:
• Užtikrinti vietos išteklių tinkamą panaudojimą, vietos interesų grupių
bendradarbiavimą ir veikimą kartu užtikrinant integruotą VVG teritorijos plėtrą:
✓ Siekiant gerinti gyvenimo kokybę VVG teritorijoje, sudaryti prielaidas vietos
ekonomikos gyvybingumui, turizmo plėtrai, inovacinių būdų ir metodų
susidariusioms problemoms spręsti paieškai svarbus įvairių kaimo plėtros
veikėjų bendradarbiavimas, bendrai veiklai apjungiant turimas žinias, patirtį
ir gebėjimus, žmogiškuosius, kultūrinius, gamtinius, infrastruktūrinius
išteklius. Ryšys tarp vietovės gyvenimo kokybės ir vietos bendruomenės narių
aktyvumo yra labai svarbus: nuoseklus bendruomeniškumo stiprėjimas
sutelkia gyventojus, bendruomenines organizacijas, verslo ir valdžios atstovus
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bendrai veiklai, partnerystės, panaudojant vietos išteklius, stiprinimui.
Bendruomeniškumo ir partnerystės stiprinimui yra išskirta atskira priemonė
„Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“. Paramos
gavėjais šioje priemonėje galės būti įvairios VVG teritorijoje veikiančios
NVO, kurios atstovaus įvairias vietos interesų grupes.
✓ Kiti išskirti prioritetai leis realizuoti daugiaaspektį vietovės plėtros potencialą.
Plėtotės kryptyse numatyta kurti verslus, didinant darbo vietų skaičių bei
skatinant užimtumą, tokiu būdu prisidedant prie žmogiškųjų išteklių (ypač
jaunų žmonių) išsaugojimo kaimo vietovėse. Platus numatytų plėtros krypčių
spektras pareikalaus įvairių interesų grupių bendradarbiavimo, gebėjimo
veikti kartu, o tai savo ruožtu didins VVG teritorijos gyvybingumą, stiprins
vietos gyventojų atsakomybę už ilgalaikę ir nenutrūkstamą teritorijos plėtrą.
• Užtikrinti VVG teritorijos išskirtinumo ir specifinių pranašumų panaudojimą, kurio
bus tiesiogiai siekiama, įgyvendinant VPS priemones:
✓ „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“, kurios tikslas
skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystes bendradarbiaujant ir keičiantis gerąja
patirtimi kaimo plėtros srityje, organizuojant bendras veiklas.
✓ Veikslo sritis ,,Kaimo vietovei svarbių statinių statyba ir atnaujinimas“. Šios
priemonės inovatyvumo aspektas apima siekį stiprinti įvairių subjektų bei skirtingų
sektorių bendradarbiavimą, taip pat veiklos sritimi skatinama atrasti naujų būdų
sutelkti ir naudoti turimus Kauno r. VVG teritorijos išteklius bei turtą t.y. esamų
pastatų pritaikymas naujoms funkcijoms, kurios tenkintų vietos bendruomenės
poreikius.
• Užtikrinti VVG teritorijos didesnės pridėtinės vertės kūrimą, kurio bus
tiesiogiai siekiama, įgyvendinant VPS priemones:
✓ VPS numatyta teikti paramą vietos ekonomikos skatinimui, kuri apima verslų
plėtrą, įvairias bendradarbiavimo tarp skirtingų sektorių iniciatyvas,
investicijas į materialųjį turtą. Šių veiklų plėtojimas, grįstas glaudžiais
partnerystės ryšiais, taps vietovės ekonominio stabilumo ir tolimesnio
klestėjimo pagrindu.
✓ Prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra“ priemonės
„Verslo kūrimas ir plėtra“ ir „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ kurio
tikslas - sudaryti sąlygas ekonominės veiklos įvairinimui bei didinti žemės
ūkio sektoriaus konkurencingumą skatinant žemės ūkio produktų perdirbimą
ir plėtrą. Bus siekiama gerinti ekonominės veiklos rezultatus, ypatingą dėmesį,
skiriant investicijoms, kuriomis skatinama didinti jų gaminamų produktų
pridėtinę vertę ir sudaryti sąlygas lengviau integruotis į rinką.
„Iš apačios į viršų“ principas:
Principo laikymasis rengiant VPS:
Principas „Iš apačios į viršų“ yra vienas svarbiausių rengiant VPS. Vadovaujantis šiuo
principu siekiama geriausiai tenkinti kaimo bendruomenės poreikius, į pokyčių raidos
procesą įtraukiant įvairų dalyvių spektrą. VPS rengimo procese šio principo buvo
laikomasi: prie įvairių strategijos rengimo etapų prisidėjo VVG nariai –
bendruomeninės organizacijos, verslininkai, vietos valdžios atstovai bei vietos
gyventojai ir organizacijos. VPS yra bendras VVG ir vietos bendruomenės
bendradarbiavimo rezultatas.
VVG teritorijos socialinės, ekonominės ir aplinkos situacijos analizė bei stiprybių,
silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) nustatymas buvo vienas iš ilgiausiai trukusių
VPS rengimo etapų. Šiame rengimo etape aktyviai dalyvavo seniūnijų atstovai. VVG
seniūnijų darbuotojai noriai teikė įvairius duomenis, kurie leido kompleksiškai
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pažvelgti ne tik į rajono, bet ir į atskirų vietovių, stiprybes ir silpnąsias puses, numatyti
su vietovės plėtra susijusius iššūkius.
Gyventojų poreikių nustatymas ir prioritetų suteikimas vykdytas dviem pagrindiniais
etapais: atliekant gyventojų poreikių analizę, rengiant susitikimus seniūnijose su
vietos gyventojais. Atliekant gyventojų poreikių analizę bei rengiant reguliarius
susitikimus su jais seniūnijose, buvo siekiama nustatyti vietos problemas, siūlyti
idėjas joms spręsti. Gyventojų poreikių tyrime savo nuomonę išsakė skirtingos
interesų grupės (jaunimas, moterys, vyresnio amžiaus žmonės), tai suteikė galimybes
geriau atsižvelgti į kiekvieno gyventojų segmento problemas. Susitikimų su
gyventojais metu taikyti aktyvieji komunikavimo metodai (klausimų pateikimas,
diskusijos, argumentavimas ir kt.), kurių dėka koncentruotai išgrynintos vietovės
problemos leido sudaryti aiškų vietovės plėtros vaizdą.
Nustatant VPS prioritetus, priemones ir veiklos sritis, principas „Iš apačios į viršų“
turėjo lemiamą reikšmę, kadangi VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys pasirinkti
atsižvelgiant į gyventojų poreikių tyrimo rezultatus bei susitikimuose Kauno rajono
VVG teritorijos seniūnijose iškeltas opiausias vietos bendruomenei aktualijas:
nedarbo problemos sprendimą, jaunimo užimtumo didinimą, būtiniausių paslaugų
vietos bendruomenei organizavimą, infrastruktūros plėtrą, vietos bendruomenių
tarpusavio bendradarbiavimą. 2015 m. pradžioje Kauno rajono VVG inicijavo
preliminarių projektinių pasiūlymų 2016–2022 m. VPS vietos projektams surinkimą.
Šie preliminarūs projektiniai pasiūlymai buvo renkami pasitelkiant seniūnus kaip
seniūnijų bendruomenių kuratorius. Kauno rajono VVG gavo 46 projektinius
pasiūlymus, pateiktus bendruomeninių organizacijų, savivaldybės administracijos,
vietos verslininkų ir fizinių asmenų. Šie preliminarūs projektiniai pasiūlymai buvo
ypatingai svarbūs nustatant VPS prioritetus, priemones ir veiklos sritis. Siekdama kuo
efektyviau įgyvendinti principą „Iš apačios į viršų“, 2015 m. rudenį Kauno rajono
VVG organizavo renginį Kauno rajono VVG teritorijos bendruomenei, kuriame buvo
pristatyti VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys. Kauno rajono VVG teritorijos
bendruomenė pritarė pasirinktiems Kauno rajono 2016–2022 m. VPS prioritetams,
priemonėms ir veiklos sritims.
Planuojant VPS įgyvendinimo etapus buvo atsižvelgta į Kauno rajono VVG teritorijos
bendruomenės išsakytas mintis dėl VPS įgyvendinimo eigos, atsižvelgta į siūlymus,
išsakytus 2015 m. rudenį Kauno rajono VVG organizuotame renginyje Kauno rajono
VVG teritorijos bendruomenei.
Planuojant VPS įgyvendinimo finansinius išteklius principo „iš apačios į viršų“
laikymasis buvo užtikrintas atsižvelgiant į pateiktus projektinius pasiūlymus. Šiuose
pasiūlymuose potencialūs būsimi vietos projektų vykdytojai nurodė, kaip planuojama
prisidėti prie projekto įgyvendinimo: piniginiu įnašu ar įnašu natūra ir prisidėjimo
procentinę išraišką nuo paramos dalies. VPS finansinis planas buvo pristatytas 2015
m. rudenį Kauno rajono VVG organizuotame renginyje Kauno rajono VVG teritorijos
bendruomenei.
Principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Kauno rajono VVG ketina įtraukti į atskirus VPS įgyvendinimo procesus
bendruomenines organizacijas, kitas NVO, taip pat kitus pilietinės visuomenės, verslo
ir vietos valdžios atstovus, veikiančius Kauno rajono VVG teritorijoje. Vietos
projektų tvirtinimas vyks Kauno rajono VVG valdymo organo posėdžiuose. Valdymo
organas sudarytas iš Kauno rajono VVG teritorijos bendruomenės išrinktų atstovų,
kurie atstovauja pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios sektoriams, bei
atstovaujamos teritorijos interesams, todėl rengiant bei tvirtinant kvietimų teikti
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vietos projektų paraiškas dokumentaciją, tvirtinant projektus, bus atsižvelgiama į
visos Kauno rajono VVG teritorijos bendruomenės poreikius.
Kviečiant teikti vietos projektų paraiškas principo „iš apačios į viršų“ įgyvendinimas
vyks užtikrinant informacijos sklaidą apie galimybę teikti vietos projekto paraiškas.
Informacija bus skleidžiama ne tik per oficialias viešinimo priemones, bet bus
pasitelkiama Kauno rajono VVG teritorijos bendruomenė – seniūnijų bendruomenių
atstovai, kurie platins informaciją apie Kauno rajono VVG organizuojamus kvietimus
teikti vietos projektų paraiškas.
Kauno rajono VVG neatsiribos nuo vietos bendruomenės įgyvendinant VPS kontrolę
ir stebėseną. Kiekvienais metais visuotiniame Kauno rajono VVG narių susirinkime
bus pristatomi VPS įgyvendinimo rezultatai, atsižvelgiama į įgyvendinimo procesui
bei jo kokybei išsakytas pastabas. VPS įgyvendinimo stebėseną vykdys Kauno rajono
VVG bendruomenės išrinkti atstovai, kurie stebėdami VPS įgyvendinimo procesą bei
įsiklausydami į Kauno rajono VVG teritorijos bendruomenės poreikius bei lūkesčius,
teiks aktualias pastabas ir svarbius patarimus VPS įgyvendinimo procesui.
Vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklas: organizuojant mokymus bei
informacinius renginius, bus atsižvelgiama į vietos bendruomenės išsakytą poreikį
šioms VVG teikiamoms paslaugoms. Kauno rajono VVG, įvertindama vietos
projektų įgyvendinimo kokybę, aktyvinimo veiklas orientuos į sritis, kuriose bus
jaučiamos didžiausias poreikis.
Partnerytės principas:
Principo laikymasis rengiant VPS:
VPS rengimo metu partnerystė tarp pilietinės, verslo ir vietos valdžios buvo
stiprinama šiomis priemonėmis:
• 2014 m. balandžio 29 d. Kauno rajono VVG visuotiniame narių susirinkime
buvo patvirtinta VPS rengimo darbo grupė, kurią sudaro visų trijų sektorių:
pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovai. Darbo grupės
posėdžiuose buvo stiprinama visų trijų sektorių partnerystė, siekiant kurti visų
interesų pusiausvyrą savyje turinčią VPS, suteikiančią galimybes tarpusavyje
bendradarbiauti ir kurti tvarią Kauno rajono plėtrą.
• Kauno rajono VVG valdymo organas suformuotas atsižvelgiant į pilietinės
visuomenės, verslo ir vietos valdžios partnerystės stiprinimą. Kauno rajono
VVG nariai, siekdami stiprinti partnerystės principą, kandidatus į valdymo
organą proporcingai siūlė iš visų trijų sektorių. Toks Kauno rajono VVG narių
siūlymas rodo stiprų partnerystės suvokimą ir siekį ją išlaikyti bei stiprinti.
• Kauno rajono VVG, vykdydama gyventojų poreikių tyrimą ir susitikimus su
vietos bendruomene seniūnijose, sėkmingai įtraukė pilietinės visuomenės,
verslo ir vietos valdžios atstovus į svarbiausią VPS rengimo etapą – VPS
prioritetų, priemonių ir veiklos sričių nustatymą.
• Kauno rajono VVG, vykdydama vietos bendruomenės aktyvinimo veiklas,
siekė, kad visuose aktyvinimo veiklose (mokymuose, informaciniuose
renginiuose, konferencijose, dalykiniuose susitikimuose) dalyvautų pilietinės
visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovai.
Principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Įgyvendinant VPS, Kauno rajono VVG sieks toliau užtikrinti konstruktyvią pilietinės
visuomenės, verslo ir vietos valdžios partnerystę sėkmingos bei tvarios Kauno rajono
plėtros labui:
• VPS įgyvendinimo laikotarpiu Kauno rajono VVG valdymo organas išlaikys
proporcingą pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovavimą.
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Įgyvendinant VPS bus organizuojami susitikimai su vietos bendruomenėmis
siekiant pristatyti VPS įgyvendinimo eigą, paskatinti vykdyti vietos
projektus. Į susitikimus bus kviečiami pilietinės visuomenės, verslo ir vietos
valdžios atstovai.
• Į VPS įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę bus įtraukiami pilietinės
visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovai.
• Į gyventojų aktyvinimo veiklas bus įtraukiami pilietinės visuomenės, verslo
ir vietos valdžios atstovai.
Inovacijų principas:
Principo laikymasis rengiant VPS:
Inovacijų principas yra vienas iš svarbiausių LEADER metodo principų, skatinantis
inovatyvią, novatorišką kaimo plėtrą. VVG, siekdama realizuoti inovacijų principą,
siekė pritaikyti administracinę inovaciją – projektinių idėjų mainus susitikimų
seniūnijose metu. Vietos bendruomenių atstovai buvo raginami išsakyti savo
bendruomenės opiausias problemas, siūlyti šių problemų sprendimo būdus. Po vietos
bendruomenės išsakytų sprendimo būdų, VVG atstovai pasiūlydavo naujus tai vietos
bendruomenei iškeltų problemų sprendimų būdus. Tokia inovacija tapo
mobilizuojančia priemone siekiant darnios, novatoriškos plėtros, ieškant inovatyvių,
bendruomenės poreikius atitinkančių kaimo plėtros sprendimų.
Rengiant VPS buvo pritaikytas inovatyvus Kauno rajono VVG teritorijai metodas –
preliminarių projektinių pasiūlymų rinkimas. Kauno rajono VVG administracija
parengė preliminaraus projektinio pasiūlymo formą ir ją elektroniniu būdu pateikė
vietos bendruomenei. Projektiniai pasiūlymai nebuvo ribojami priemonėmis ar
veiklos sritimis, todėl Kauno rajono VVG sulaukė plataus spektro preliminarių
projektinių pasiūlymų, kurie buvo svarus ir inovatyvus pagrindas formuojant VPS
priemones ir veiklos sritis.
Visi šie veiksmai padėjo ne tik parengti išsamią VPS, bet ir ją diferencijuoti,
atsižvelgiant į vietovės specifiką, kultūrinį, socialinį, ekonominį kontekstą. VPS
rengėjai numatė, jog išsamus vietovės plėtros poreikių įvardijimas suteiks galimybes
įgyvendinti šias inovacijas: kurti ir plėtoti vietos rinkos poreikius atitinkančias
ekonomines veiklas; vykdyti efektyvią, lanksčią gyventojų užimtumo politiką; naujų
veiklų įgyvendinimo pagrindu kurti naujas žinias ir jomis efektyviai dalytis
bendruomenės viduje, siekiant plėsti vietos partnerystę ir bendradarbiavimą tarp
skirtingų sektorių; sudaryti geras sąlygas jaunimui įsikurti ir išsilaikyti teritorijoje;
skatinti vietos plėtrą ir konkurencingumą tarptautiniu ir vietos mastu; modernizuoti
tradicinį kaimo įvaizdį, keičiant jį inovatyviu, dinamišku identitetu ir kt.
Principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Inovacijų principo bus laikomasi ir užtikrinant efektyvią VPS įgyvendinimo veiklą.
Kauno rajono VVG administracija nuolat ieškos inovatyvių administravimo
priemonių, kurias sieks pritaikyti VPS įgyvendinime. Įgyvendinant VPS bus ieškoma
novatoriškų bendradarbiavimo formų tarp skirtingų sektorių, tarp vietos projektų
vykdytojų ir Kauno rajono VVG administracijos. Novatoriškumo ir naujumo
principas bus įgyvendinamas mažinant informacinę izoliaciją tarp skirtingų VVG
vietovių.
Kauno rajono VVG VPS kiekviena priemonė ar veiklos sritis turi inovatyvumo
aspektą – įgyvendinti naują veiklos būdą Kauno rajono VVG teritorijoje, atrasti naujų
būdų sutelkti ir naudoti turimus tiek Kauno rajono VVG teritorijos, tiek
bendruomeninių organizacijų išteklius bei turtą, stiprinti įvairių subjektų bei skirtingų
sektorių bendradarbiavimą ar kurti naujus produktus, teikti naujas paslaugas Kauno
rajono VVG teritorijoje.
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➢ Siekiant paskatinti inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą:
• VP atrankos metu pagal VPS priemones „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“, „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ teikiamiems projektams
atrankos kriterijus būtent ir bus inovacijų naudojimas, remiant inovacinę veiklą.
Taip pat akcentuojame, kad Kauno rajono VVG priėmė sprendimą savo VPS
įgyvendinime turėti tokias inovacines priemones, kaip „Atsinaujinančių
energijos išteklių panaudojimo ir energijos efektyvumo didinimas“, Socialinio
verslo kūrimas ir plėtra“, „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir
atnaujinimas“ (ši priemonė inovatyvi tuo, kad bus įgyvendinami ne pelno
projektais, kuriais bus sukuriamos darbo vietos).
• Inovacinių VP įgyvendinimo metu VP vykdytojams numatoma teikti ypatingą
konsultacinę pagalbą, kurios metu būtų išgryninta inovacijų taikymo teikiama
nauda. Visuose VP įgyvendinimo etapuose bus akcentuojama inovacijų
naudojimas, tiek teikiant projektų paraiškas, tiek juos įgyvendinant.
• Inovacinių VP rezultatų sklaidos metu numatoma siekti, kad inovaciniai VP
įgautų projekto-prototipo vaidmenį t. y. tokie projektai, jų valdymo modeliai
galėtų būti įgyvendinami ir kitų pareiškėjų, ypač socialinio ir bendruomeninio
verslo, bendradarbiavimo srityje. Numatoma inovacinius projektus pristatyti,
kaip reprezentuojančius Kauno rajono VVG teritorijos VPS įgyvendinimą. Tokiu
būdu šie projektai galėtų tapti pagrindu įgyvendinant tarpteritorinio ir tarptautinio
bendradarbiavimo projektus.
Integruoto požiūrio principas:
Principo laikymasis rengiant VPS:
Kauno rajono VPS – tai dokumentas, kurio pagrindu vykdoma tvari Kauno rajono
plėtra, todėl rengiant VPS ypatingas dėmesys skirtas integruoto požiūrio principui.
Norėdami ištirti atskirų socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių sektorių situaciją
atlikome gyventojų poreikių tyrimą. Iš poreikių tyrimo rezultatų matyti, kad Kauno
rajono VVG teritorijos gyventojai mato įvairias socialinių, ekonominių sektorių
problemas, kurių sprendimo būdai atsispindi VPS. Rengiant VPS buvo organizuojami
susitikimai seniūnijose su vietos gyventojais, susitikimuose buvo aptariama atskirų
seniūnijų padėtis socialinėje, ekonominėje, aplinkosauginėje, informacinių
technologijų ir kultūrinėje srityse. VPS integruoto požiūrio principo laikymuisi
ypatingą reikšmę turėjo VVG organizuojami atskiri susitikimai su tikslinėmis
grupėmis: jaunimo, Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalusis stalas“
atstovais, verslo, neįgaliųjų organizacijų, sporto, medicinos atstovais, judėjimo
„Stabdyk nusikalstamumą“ Kauno regiono skyriaus ir Kauno rajono policijos
atstovais, organizacijų, užsiimančių gamtos apsauga, gamtinių išteklių apsauga,
atstovais. Susitikimų metu nustatytoms atskirų sektorių problemoms spręsti
tarpusavyje susiejome galimus sprendinius – Kauno rajono VVG VPS prioritetai,
priemonės ir veiklos sritys tarpusavyje siejasi ir papildo viena kitą, tačiau kartu
sprendžia atskirų socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių sektorių problemas.
Principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Kauno r. VVG pasirinktos priemonės / priemonių veiklos sritys numato visuminę
kaimo vietovių plėtrą, derindamos ekonominį, aplinkosauginį, tiek ir socialinį bei
kultūrinį poveikį. Ekonominės veiklos įvairinimui ir paslaugų plėtros priemonėms ir
jų veiklos sritims numatyta skirti 40 proc. VP įgyvendinimui skirtų lėšų. 60 proc. VP
lėšų planuojama skirti kaimo vietovių konkurencingumo didinimo ir patrauklios
gyvenamosios aplinkos kūrimo priemonėms ir veiklos sritims.
Įgyvendinant Kauno r. VPS numatyti 7 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas.
Kvietimai bus skelbiami atskiroms priemonėms / priemonių veiklos sritims, siekiant
65

tarpusavyje susietai spręsti įvairių sektorių problemas (žr. 10 lentelę „VPS
įgyvendinimo veiksmų planas)“.
Visos VPS priemonės ir veiklos sritys yra tarpusavyje susijusios ir siekiančios bendrų
tikslų bei sprendžiančios aktualiausias problemas.
VPS tikslai bei lėšos suplanuotos taip, kad integruotai būtų:
▪ skatinamas verslumas ir kokybiškų darbo vietų kūrimas, finansuojant naujus verslus
ir esamų plėtrą, skatinant bendradarbiavimą, kurio tikslas kurti naujus produktus arba
efektyviau realizuoti gaminamą produkciją, tarp įvairių VVG teritorijoje veikiančių
subjektų, plėtoti socialines paslaugas;
▪ skatinama naudoti atsinaujinančius energijos išteklius bei diegiant priemones
užtikrinančias efektyvų energijos suvartojimą;
▪ kuriama darni bendruomenė (skatinanti iniciatyvas, kurių metu vyksta
bendradarbiavimas tarp skirtingų kartų, akcentuojant jaunimo poreikius).
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Siekiant nuosekliai ir integruotai vykdyti VPS įgyvendinimą prieš kiekvieną kvietimą bus
organizuojami tiek informaciniai, tiek mokomieji seminarai, kurių metu bus pristatomos
kvietimuose planuojamos priemonės ir veikslo sritys. Kai kurie kvietimai bus skelbiami
pagal kelias priemones, veiklos sritis, kad būtų užtikrintas integruotas požiūris.
Jei po pirmojo kvietimo, pagal tam tikrą priemonę ar veiklos sritį, nebus sudaroma
paramos sutarčių už visą tai sričiai skirtą sumą, tuomet bus skelbiamas kitas kvietimas.
Visi kvietimai yra išdėlioti logiškai laike (žr. 10 VPS dalį), įvertinant vietos projektų
taisyklių parengimo, derinimo bei tvirtinimo procedūras, vietos projektų vertinimo,
tvirtinimo bei paramos sutarčių.
Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas:
Principo laikymasis rengiant VPS:
Dalyvaujant VVG tinkle:
- Kauno rajono VVG yra VVG tinklo steigėja ir narė nuo 2007 m. (iniciatorė).
- 2009–2012 m. Kauno rajono VVG pirmininkas buvo išrinktas VVG tinklo
pirmininku (iniciatorius). Kauno rajono VVG pirmininkui vadovaujant VVG
tinklui, VVG tinklo buvo įgyvendinti šie projektai, kurių iniciatore buvo Kauno
rajono VVG:
o Baltijos valstybių VVG tinklų bendradarbiavimas ir patirties sklaida,
ugdant verslumo įgūdžius kaime, 2011 m.
o Apskaitos ir finansų valdymo informacinės sistemos sukūrimas
Lietuvos vietos veiklos grupėms, įgyvendinančioms KPP 2007–2013
metų Leader priemonę, 2011 m.
o Interneto svetainės Leader metodo įgyvendinimui Lietuvoje
sukūrimas, 2011 m.
- 2012 m. Kauno rajono VVG įgyvendino projektą „Lietuvos vietos veiklos grupių
2007–2013 m. vietos plėtros strategijų įgyvendinimo analizė. Pusiaukelės
pamokos“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės
„Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“. Projekto metu
buvo atliktas VPS įgyvendinimo tyrimas, pateikti siūlymai įgyvendinimui
pagerinti (iniciatorius).

Bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos VVG:
- Kauno rajono VVG kartu su Šakių krašto VVG ir VVG „Nemunas“ 2015 metais
įgyvendino teritorinio bendradarbiavimo projektą „6P (pažink, pramogauk, pirk,
pavalgyk, pernakvok panemunėje)“ (koordinatorius).
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Kauno rajono VVG kartu su Prienų rajono VVG ir Prienų rajono savivaldybės
bendruomenių asociacija 2015 metais įgyvendino teritorinio bendradarbiavimo
projektą „Nemuno senvagės kultūrinės – turistinės zonos plėtra“ (partneris).

Bendradarbiaujant su kitomis užsienio VVG ar kitomis su vietos plėtros skatinimo
veikla susijusiomis organizacijomis:
- Kauno rajono VVG kartu su VVG Karhuseutu RY, VVG Ričansky O.P.S., VVG
Krajina srdce, VVG Zalabi ir VVG Podlipansko O.P.S 2013 m. įgyvendino
tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Kaimai kupini lobių (Villages are full
of treasures)“ (partneris).
- Kauno rajono VVG kartu su VVG Lider Pojezierza 2013 m. įgyvendino
tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Mus jungia Leader Lączy nas
(MJLLN)“ (partneris).
- Kauno rajono VVG 2014 m. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lenkijos
Jokūbo Paradyžiečiaus valstybine aukštąja mokykla (dalyvis).
- 2014 m. balandžio 24–25 d. Kauno rajono VVG organizavo tarptautinę
konferenciją „Leader programos tarptautinio bendradarbiavimo patirtis ir
perspektyvos“, kurioje su Lietuvos, Lenkijos ir Čekijos VVG atstovais buvo
aptartos tarptautinio bendradarbiavimo ypatybės įgyvendinant Leader metodą
(iniciatorius).
Principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Dalyvaujant VVG tinkle:
- Kauno rajono VVG inicijuos Kauno apskrities VVG reguliarių (kiekvieną metų
ketvirtį) susitikimų organizavimą, siekiant tarpusavyje pasitarti dėl neaiškumų,
kilusių įgyvendinant VPS;
- Kauno rajono VVG ketina inicijuoti Lietuvos VVG metinės kontaktų mugės
organizavimą, kurios metu kiekviena VVG galėtų pristatyti savos VVG
bendruomenės narius, galinčius mainytis savo patirtimi, idėjomis,
bendradarbiavimo galimybėmis ir vietos produktais su kitų VVG bendruomenių
atstovais.
Bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos VVG:
- Įgyvendinant 2016–2022 m. Kauno rajono VPS, Kauno rajono VVG ketina
inicijuoti teritorinio bendradarbiavimo projektą, kurį ketina įgyvendinti kartu su
Šakių krašto VVG ir VVG „Nemunas“. Šis teritorinio bendradarbiavimo
projektas būtų skirtas toliau tęsti projekto „6P (pažink, pramogauk, pirk,
pavalgyk, pernakvok panemunėje)“ tikslų įgyvendinimą – skatinti verslumą,
populiarinant vietos produktus ir paslaugas, populiarinant naują turizmo modelį
Panemunės krašte, kuris remiasi vieningo prekinio ženklo garsinimu ir
naudojimu.
- Kauno rajono VVG ketina inicijuoti partnerystės sutarčių pasirašymą su Kauno
apskrities savivaldybių kaimiškosiomis VVG, siekiant darnios Kauno apskrities
plėtros 2014–2020 m. finansiniame laikotarpyje.
Bendradarbiaujant su kitomis užsienio VVG:
- Kauno rajono VVG ketina inicijuoti du tarptautinio bendradarbiavimo projektus,
planuojamas projektų partneris – VVG Lider Pojezierza. Vienas tarptautinio
bendradarbiavimo projektas būtų skirtas vietos produkto, panaudojant vietinius
išteklius, tarptautinės rinkos sukūrimui bei reikalingos infrastruktūros sukūrimui.
Kitas projektas būtų orientuotas į opiausių jaunimo užimtumo, įtraukimo į kaimo
plėtrą problemų sprendimo būdus, kurie būtų aktualūs abejoms valstybėms.
Vietos finansavimo ir valdymo principas:
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Principo laikymasis rengiant VPS:
Vietos finansavimo ir valdymo principo, mažinančio vietos iniciatyvų finansavimo
pasiūlos ir paklausos neatitiktį laikymasis buvo užtikrintas siekiant tarpusavyje
bendradarbiauti vietos valdžiai, verslui ir pilietinei visuomenei. Rengiant VPS buvo
nuolatos rengiami strategijos rengimo darbo grupės posėdžiai, kurių metu buvo
ieškoma naujų galimybių vykdyti tvarią Kauno rajono plėtrą. Formuojant VPS
prioritetus, priemones ir veiklos sritis diskusijose aktyviai dalyvavo verslo sektoriaus
atstovai. Diskusijų metu buvo atrastos naujos iniciatyvos, tariamasi dėl jų
įgyvendinimo finansavimo galimybių prisidedant verslo sektoriui. Susitikimuose su
Kauno rajono VVG teritorijos gyventojais buvo akcentuojama, kad 2016–2022 m.
VPS ypatingas dėmesys bus skiriamas inovatyviems vietos projektams, todėl
potencialūs vietos projektų vykdytojai buvo raginami ieškoti naujų iniciatyvų bei
naujų vietos projektų koofinansavimo būdų, kadangi įgyvendinus 2007–2013 m.
VPS, informacija apie VVG veiklą bei Leader programą plačiai pasklido, todėl
padidėjo poreikis finansuoti vietos iniciatyvas iš VPS lėšų. Dėl šios priežasties būtina
ieškoti naujų finansavimo būdų, mažinančių vietos iniciatyvų finansavimo pasiūlos ir
paklausos neatitiktį.
2007–2013 m. VPS įgyvendinimo pradžioje visuomenės požiūris į bendruomeninį
judėjimą bei Leader programą buvo skeptiškas ir nepalankus vietos iniciatyvoms.
Įgyvendindama 2007–2013 m. VPS ir rengdama 2016–2022 m. VPS Kauno rajono
VVG sugebėjo pakeisti visuomenės požiūrį į bendruomeninį judėjimą bei vietos
iniciatyvas – visuomenė palankiai vertina bendruomeniškumo ugdymą, aktyviai
palaiko ir dalyvauja bendruomeniniame judėjime. Šie Kauno rajono VVG įdirbio
sąlygoti visuomenės požiūrio ir vertinimo pasikeitimai yra akstinas veikti. Teigiamas
visuomenės požiūris skatina projektų iniciatorius ir ugdo vietos bendruomenės
pasitikėjimą jų idėjomis. Palankus vietos bendruomenės požiūris bei kooperavimasis
veiktu kartu bendram tikslui užtikrinama projektų lyderių ir naudos gavėjų
bendradarbiavimą projektuojant ateities veiklas. Rengiant 2016–2022 m. VPS buvo
kuriami ir stiprinami ryšiai tarp skirtingų vietos plėtros veikėjų, siekiant realių Kauno
rajono VVG teritorijos plėtros rezultatų. Šių ryšių kūrimo priemonės – susitikimai su
vietos bendruomene seniūnijose, strategijos kūrimo darbo grupės posėdžiai, tiksliniai
susitikimai su tam tikrų sektorių atstovais, 2015 m. rudenį vyko visos Kauno rajono
bendruomenės atstovų renginys. Ypatingas dėmesys buvo skirtas vietos valdžios,
verslo ir pilietinės visuomenės sektorių atstovų tarpusavio bendravimo aktyvinimui
bei bendradarbiavimui, nes būtent šių sektorių bendradarbiavimas užtikrina realius
Kauno rajono VVG teritorijos plėtros rezultatus.
Įgyvendindama 2007–2013 m. VPS Kauno rajono VVG pradžioje susidūrė su
problema, kad vietos bendruomenės matė tik savo vietos problemas,
neatsižvelgdamos į visą Kauno rajono kontekstą. Vykdant aktyvią švietimo bei
informavimo kampaniją, šis vietos bendruomenių požiūris buvo pradėtas keisti.
Rengiant 2016–2022 m. VPS, Kauno rajono VVG nebuvo sudėtinga priderinti
ilgalaikės plėtros strateginius sprendimus prie aktualių vietos poreikių tenkinimo,
kadangi vietos bendruomenės diskusijų metu bei teikdamos preliminarius
ikiprojektinius pasiūlymus dėl savo vietos problemų sprendimo, pirmiausia atsižvelgė
į viso Kauno rajono kontekstą, problemas ir ieškojo galimybių spręsti vietos
problemas kartu prisidedant prie Kauno rajono plėtros skirtumų mažinimo.
Principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Vietos projektų finansavimo mechanizmų paiešką ir kūrimą, įgyvendinant VPS,
užtikrinsime skatindami projektų vykdytojus ieškoti naujų iniciatyvų bei naujų vietos
projektų kofinansavimo būdų, aktyviau įtraukiant verslo sektoriaus atstovus į vietos
68

8.8.
8.8.1.

bendruomenę, o tuo pačiu ir prie vietos projektų įgyvendinimo finansiniu indėliu..
Raginsime vietos bendruomenes skatinti neatlygintiną savanorystę įgyvendinant
vietos projektų veiklas. Kauno rajono VVG, įgyvendindama VPS, skatins vietos
projektų tęstinumo užtikrinimą atrandant galimybių suvienyti partnerių išteklius –
tiek finansinius, tiek žmogiškuosius, tiek materialiuosius. Atsižvelgiant į Kauno
rajono VVG teritorijos bendruomenės sąmoningumą sprendžiant vietos problemas,
orientuotis į bendras Kauno rajono problemas, Kauno rajono VVG rems ir skatins šį
vietos bendruomenės sąmoningumą, siekdama užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių
sprendimo. Šioms iniciatyvoms yra suplanuotos atskiros VPS priemonės, veiklos
sritys susijusios su bendradarbiavimu.
Kauno r. VPS įgyvendinimo plane numatyti įvairūs vietos projektų finansavimo
mechanizmai. Vienas iš finansavimo būdų taikomas privataus verslo projektams, šiuo
atveju paramos lyginamoji dalis sudaro iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, prie
kurių įgyvendinimo pareiškėjai turi prisidėti nuosavu piniginiu įnašu. Kitas
mechanizmas naudojamas ne pelno projektams, kurių paramos intensyvumas gali
siekti iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų ir sudaryta galimybė prie vietos projekto
įgyvendinimo prisidėti ne tik piniginiu įnašu bet ir savanorišku darbu.
Bendruomeninio ar NVO verslo projektai, remiami specifiškai – nors jie priskiriami
prie pelno siekiančių projektų, tačiau dėl poreikio skatinti socialinio verslo plėtrą,
jiems taikomos finansavimo sąlygos atitinka ne pelno projektų finansavimo
mechanizmą.
Partnerystėje įgyvendinami vietos projektai sudaro galimybę apjungiant partnerių
išteklius, siekti bendrų vietovės plėtros tikslų. Pavyzdžiui, savivaldybei nuosavybės
teise priklausančiose patalpose ar erdvėse bendruomenių ar NVO organizacijos,
įgyvendindamos vietos projektus, gali pagerinti esamą infrastruktūrą, o savivaldybė,
savo ruožtu, gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo piniginiu įnašu. Arba,
verslininkų ir bendruomenės bendri projektai, gali įveiklinti bendruomenės turimas
patalpas, jose sukuriant naujas darbo vietas.
Kauno r. VVG numatytos VPS priemonės / priemonių veiklos sritys skatina įvairias
vietos plėtros dalyvių bendras iniciatyvas.
Horizontalieji principai ir prioritetai:
Jaunimas:
VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS:
Kauno rajono VVG nuolatos skiria ypatingą dėmesį Kauno rajono jaunimui: siekia
įtraukti į VVG veiklą, ieško jaunimo problemų sprendimo būdų, motyvuoja jaunimą
dalyvauti Kauno rajono plėtroje. 2010 m. Kauno rajono VVG organizavo tarptautinę
konferenciją „Jaunimas kaimo plėtros procesuose“, kurios metu buvo iškristalizuotos
opiausios jaunimo problemos ir priimta rezoliucija dėl jaunosios kartos perspektyvų
ir jaunimo politikos formavimo Lietuvos kaime. Įgyvendinant 2007–2013 m. VPS,
Kauno rajono VVG rėmė jaunimo iniciatyvas, skyrė paramą projektams, kurios
pagrindiniai naudos gavėjai buvo Kauno rajono jaunimas. Kauno rajono VVG
įgyvendino tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Mus Jungia Leader Lączy nas
(MJLLN)“, kurio tikslas buvo puoselėti Kauno rajono ir Myslibužo jaunimo
kūrybinius gebėjimus, skatinti partnerystę. Kauno rajono VVG buvo iniciatorė suburti
Kauno rajone veikiančias jaunimo organizacijas bendriems tikslams jaunimo labui –
2011 m. buvo įsteigta Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“
, Kauno rajono VVG buvo viena iš šios sąjungos steigėjų.
Jauni žmonės buvo įtraukti atliekant VVG teritorijos socialinės, ekonominės ir
aplinkos situacijos analizę ir SSGG:
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Kauno rajono VVG strateginio planavimo darbo grupės veikloje, susijusioje
su situacijos analizės rengimu bei SSGG formavimu, aktyviai dalyvavo
jaunimo nuo 14 iki 29 m. (įskaitytinai) ir asmenų nuo 30 m. iki 40 m.) atstovai.
Jaunimo nuo 14 iki 29 m. (įskaitytinai) atstovai sudarė 11,1 proc. darbo grupės
narių, o asmenų nuo 30 iki 40 m. atstovai sudarė 16,7 proc. visų darbo grupės
narių.
• SSGG formavime bei VVG teritorijos situacijos analizės rengime dalyvavo
Kauno rajono VVG administracijos darbuotojai: vienas jaunimo atstovas nuo
nuo 14 iki 29 m. (įskaitytinai) ir vienas asmenų nuo 30 m. iki 40 m.) atstovas.
• Vykdant gyventojų poreikių tyrimą, asmenys iki 24 m. sudarė 3,7 proc. visų
respondentų, o asmenys nuo 25 m. iki 34 m sudarė 16,4 proc. visų
respondentų, o rengiant SSGG buvo atsižvelgiama į gyventojų poreikių tyrimo
rezultatus, susijusius su jaunimo problemų sprendimo būdais bei jaunų
žmonių situacijos analizės rezultatus.
• Kauno rajono VPS (kartu su situacijos analize ir SSGG) buvo apsvarstyta ir
patvirtina Kauno rajono VVG visuotiniame narių susirinkime, kuriame
dalyvavo 2,5 proc. jaunimo nuo 14 iki 29 m. (įskaitytinai) ir 27,5 proc.
asmenų nuo 30 m. iki 40 m.) atstovų.
Jaunų žmonių poreikių nustatymui ir poreikių prioritetų nustatymui lemiamą reikšmę
turėjo:
• Kauno rajono VVG susitikimuose seniūnijose dalyvavusių jaunų žmonių
nuomonė bei siūlymai, į ką pirmiausiai reikėtų atkreipti dėmesį norint tolygiai
spręsti Kauno rajono jaunų žmonių problemas.
• Kauno rajono VVG strateginio planavimo darbo grupės veikloje dalyvavusių
jaunimo nuo 14 iki 29 m. (įskaitytinai) ir asmenų nuo 30 m. iki 40 m. atstovų
nuomonės dėl jaunų žmonių poreikių.
• Kauno rajono VVG strateginio planavimo darbo grupės vykdytų dviejų
Fokus grupių (jaunimo nuo 14 iki 29 m. (įskaitytinai) ir jaunimo nuo 30 iki
40 m.) tyrimo rezultatai.
VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys buvo nustatomos ir pasirenkamos, o taip
ir pasirenkama įgyvendinimui reikalingos lėšos atsižvelgiant į Kauno rajono situacijos
analizę jaunimo problemų sprendimo prizmę:
• VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių pasirinkimui svarbią įtaką turėjo
VVG gyventojų poreikių tyrimo rezultatai bei jaunimo atstovų susitikimų
seniūnijose metu kelti probleminiai aspektai (darbo vietų trūkumas,
ikimokyklinio ugdymo paslaugų trūkumas, jaunimo užimtumo paslaugų
trūkumas);
• Situacijos analizės duomenys patvirtino jaunimo nuo 14 iki 29 m.
(įskaitytinai) ir asmenų nuo 30 m. iki 40 m.) atstovų iškeltus probleminius
aspektus, todėl nebuvo kolizijos tarp situacijos analizės duomenų ir gyventojų
poreikių pasirenkant VPS prioritetus, priemones ir veiklos sritis jaunimo
problemoms spręsti.
• Kauno rajono VPS (kartu prioritetais, priemonėmis, veiklos sritimis bei joms
įgyvendinti reikalingas lėšų poreikis) buvo apsvarstyta ir patvirtina Kauno
rajono VVG visuotiniame narių susirinkime, kuriame dalyvavo x proc.
jaunimo nuo 14 iki 29 m. (įskaitytinai) ir x proc. asmenų nuo 30 m. iki 40 m.)
atstovų.
VPS prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios
gyvenamosios aplinkos kūrimas“ priemonė „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros
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procesus“ konkrečiai skirta jaunų žmonių aktyvinimui bei poreikių tenkinimui, o
priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ ir
„Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ turės teigiamą
poveikį jaunų žmonių nuo 14 iki 29 m. (įskaitytinai) ir asmenų nuo 30 m. iki 40 m.
poreikių įgyvendinimui. VPS prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų
plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ bei „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“ taip pat turės teigiamą poveikį jaunų žmonių nuo 14 iki 29 m.
(įskaitytinai) ir asmenimis nuo 30 m. iki 40 m poreikių įgyvendinimui.
VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:
Kauno rajono VVG, išlaikydama savo veiklos prioritetą – skatinti jaunimo įsitraukimą
į darnią Kauno rajono plėtrą, VPS įgyvendinimo metu ir toliau sieks konstruktyvaus
jaunimo įtraukimo į kaimo plėtros procesus. Įgyvendinant VPS, Kauno rajono VVG
sieks pereiti nuo tradiciškai susiklosčiusių nuostatų apie jaunimo norus ir poreikius
link jaunimo siekių ir įsipareigojimų skatinimo veikti bei atstovauti savo šeimos,
bendruomenės, gyvenamosios vietovės ir šalies reikalams. VPS akcentuojama ne tik
rūpinimasis jaunimo laisvalaikiu, bet ir jaunimo užimtumo organizavimu, kad
kiekvieno jauno žmogaus darbas – indėlis šeimoje, darbovietėje, bendruomenėje taptų
žinomu, aiškiu ir prasmingu.
Įgyvendinant bei administruojant VPS, Kauno rajono VVG sieks įtraukti jaunus
žmones į VVG valdymo organo veiklą, kviečiant teikti vietos projektų paraiškas,
atrenkant vietos projektus, pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus, vykdant VPS
įgyvendinimo stebėseną bei vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo
veiklas.
Organizuojant VVG valdymo organo darbą, Kauno rajono VVG į šį svarbų VVG
veiklos subjektą įtrauks jaunus žmones (iki 40 m. imtinai), kurie sudarys ne mažiau
kaip 18 proc. visų valdymo organo narių. Jaunų žmonių įtraukimas į VVG valdymo
organo veiklą užtikrins, kad jaunimo interesai būtų atstovaujami konstruktyviai,
svarbiausiuose VPS administravimo ir įgyvendinimo procesuose, jaunų žmonių
atstovai turės svarų žodį. Jauni žmonės tiek nuo 14-29 m., tiek ir nuo 30-40 m. į
valdymo organą gali būti renkami visuotinio narių susirinkimo. Susirinkimo metu yra
cituojamos VPS rengimo ir administravimo taisyklės, kuriose yra akcentuojama
jaunimo svarba ir iš jaunų narių yra siūloma kandidatais į valdybos narius. Narių
sąrašą tvirtina visuotinis narių susirinkimas. Šiuo metu Kauno r. VVG valdyboje yra
1 14-29 m. jaunuolis ir 4 30-40 m. jauni asmenys.
Remiantis 2007–2013 m. VPS įgyvendinimo patirtimi, kvietimų teikti vietos projektų
dokumentacija bus tvirtinama valdymo organo posėdžiuose, taigi jaunimo atstovai
turės lygias teises balsuojant ir priimant sprendimus dėl aktualios dokumentacijos
redakcijos, svarbiausių kriterijų, kviečiant teikti vietos projektų paraiškas. Jauni
asmenys bus išrinkti visuotinio narių susirinkimo ir dalyvaus tvirtinant
dokumentaciją. Jaunų asmenų skaičius valdyboje turės būti ne mažesnis nei 18 proc.
Šis reikalavimas bus užtikrintas per visą VPS įgyvendinimą. Bus rengiami
informaciniai renginiai, kurių metu bus pristatomos galimybės teikti vietos projektų
paraiškos. Šiuose informaciniuose renginiuose bus kviečiami dalyvauti jauni žmonės,
jie bus skatinami teikti vietos projektų paraiškas ir įgyvendinti vietos projektus,
skirtus Kauno rajono jaunimo interesų tenkinimui, problemų sprendimui.
2007–2013 m. VPS įgyvendinimo metu buvo įdarbinti keturi projektą
administruojantys darbuotojai, kuriems jų priėmimo dieną buvo mažiau nei 27 m.
Įgyvendinant VPS, šie darbuotojai įgavo vertingos patirties Europos Sąjungos lėšų
įsisavinimo kaimo plėtroje administravimo patirties, todėl bus siekiama šiuos
darbuotojus išlaikyti ir 2016–2022 m. VPS administravimui bei įgyvendinimui. Šie
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Kauno rajono VVG darbuotai patenka į jaunų žmonių iki 40 m. kategoriją visą
planuojamą 2016–2022 m. VPS įgyvendinimo laikotarpį.
Kadangi Kauno r. VVG administracijoje iki šiol dirba 2 jauni asmenys 30-40 m, todėl
vykdant vietos projektų atranką – atliekant vietos projektų administracinį, tinkamumo
ir pirmumo vertinimo etapus, VVG darbuotojai atliks svarbų vaidmenį, taigi jaunimo
atstovai aktyviai dalyvaus šiame vietos projektų atrankos etape.
Kauno rajono VVG neatsiribos nuo jaunimo įgyvendinant VPS kontrolę ir stebėseną.
Kiekvienais metais visuotiniame Kauno rajono VVG narių susirinkime bus pristatomi
VPS įgyvendinimo rezultatai, atsižvelgiama į įgyvendinimo procesui bei jo kokybei
išsakytas jaunimo atstovų pastabas. Tarp Kauno r. VVG narių, šiuo metu yra 2 jauni
žmonės 14 - 29 m. ir 12 30-40 m, todėl jaunimo balsas būna svarbus. VPS
įgyvendinimo stebėseną vykdys Kauno rajono VVG bendruomenės išrinkti atstovai,
tarp kurių bus ir jaunų žmonių. Šie atstovai stebėdami VPS įgyvendinimo procesą bei
įsiklausydami į Kauno rajono VVG teritorijos bendruomenės poreikius bei lūkesčius,
teiks aktualias pastabas ir svarbius patarimus VPS įgyvendinimo procesui. Skiriant
atsakingus už stebėseną bus nustatytas reikalavimas, kad bent 10 proc. būtų nuo 14
iki 29 m. ir 10 proc. 30-40 m.
Vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklas – organizuojant mokymus,
informacinius renginius, bus atsižvelgiama į Kauno rajono VVG teritorijos jaunų
žmonių išsakytą poreikį šioms VVG teikiamoms paslaugoms. Kauno rajono VVG,
įvertindama vietos projektų įgyvendinimo kokybę, aktyvinimo veiklas orientuos į
sritis, kuriose bus jaučiamos didžiausias poreikis. Organizuojant minėtas veiklas bus
vedama statistika dalyvaujančių jaunų žmonių ir siekiant jaunimo informavimo bus
organizuojamos atskiros veiklos, mokymai jaunimo organizacijoms t.y. 14-29 m. ir
su jaunimo dirbančioms organizacijoms 30-40 m. Susisteminta statistika apie jaunų
žmonių aktyvinimą VVG teritorijoje bus teikiama įgyvendinus VPS.
Kultūra:
VVG veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi rengiant VPS:
Kultūros puoselėjimas – vienas svarbiausių vietovės plėtros veiksnių. Kultūra stiprina
tautinį vietos gyventojų tapatumą, bendruomeninius ryšius, padeda įprasminti
kultūrinius idealus, kurti simboliniais artefaktais paremtas vertybes.
Siekiant nustatyti VVG teritorijos kultūros išteklių plėtros poreikius, atlikta vietovės
kultūros išteklių analizė, įvertinant kultūros resursų pakankamumą gyventojų
kultūrinių poreikių tenkinimui, vietos bendruomenės gebėjimą organizuoti tradicinius
renginius, tokiu būdu išsaugant vietovės unikalumą, per daugelį metų suformuotas
vertybines normas. Siekiant numatyti VPS prioritetus ir priemones bei veiklos sritis,
kurios stiprintų VVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinę tapatybę,
didintų jų kūrybingumą, bendruomeniškumą ir pilietiškumą, vykdytos aktyvios
diskusijos su bendruomenės nariais susitikimų seniūnijose metu. Susitikimuose su
vietos gyventojais aptartos kultūros išteklių infrastruktūros, tradicinių kultūros
renginių plėtros galimybės, siekiant skatinti ir palaikyti vietos bendruomenės
kūrybingumą, lyderystę, užtikrinti nenutrūkstamą dalyvavimą kultūrinėje veikloje.
Siekiant užtikrinti įvairių interesų grupių atstovavimą, suformuotos vietos kultūros
plėtros gairės taip pat aptartos dalyvaujant ir vietos valdžios, verslo atstovams, kurių
įžvalgos leido ne tik pagrįsti kultūros potencialo plėtros poreikį, bet ir apsvarstyti lėšų
kultūros plėtotei skyrimo klausimus.
VVG veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi įgyvendinant VPS:
Kultūrinės veiklos palaikymas bus užtikrintas ir VPS įgyvendinimo metu. Vykdant
VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklas – dalykinius bei vietos gyventojų
susitikimus – bus stengiamasi įtraukti įvairaus amžiaus, socialinio statuso, tautybės
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žmones jų neišskiriant, o suvokiant kaip vieningos, nesusiskaldžiusios bendruomenės
dalyvius. Visapusiška vietovės puoselėjimo patirties sklaida taip pat bus užtikrinama
rengiant informacinius renginius, skirtus visai VVG bendruomenei. Jų metu vietos
gyventojai galės pasidalyti savo pastebėjimais dėl VPS įgyvendinimo efektyvumo,
aktyviai diskutuoti, keliant probleminius klausimus, ugdant lyderystės, kūrybiškumo
gebėjimus. Vietos gyventojų susitelkimas, domėjimasis bendromis problemomis ir
plėtotės galimybėmis stiprins bendruomenę iš vidaus, didins pilietiškumo jausmą,
stiprins kultūrinę tapatybę. Taip pat planuojama organizuoti konsultacijas
potencialiems pareiškėjams su kultūros srities darbuotojais, kad jie pasidalintų
patirtimi, kokios veiklos jau buvo vykdomos jų teritorijose, kurias reikėtų vykdyti,
kokių renginių ir veiklų trūksta. Rengiantis įgyvendinti bendradarbiavimo projektus
pareiškėjai priemonių pristatymo renginiuose bus skatinami didesnį dėmesį skirti
krašto savitumo puoselėjimui, numatant projekto veiklose dalyvauti vietos produktų
gamintojus, vietos kolektyvus, vietos paslaugų tiekėjus, kurie galėtų pademonstruoti
vietos amatininkų tradicinius gaminius.
Siekiant stiprinti Kauno rajono VVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių
kultūrinę tapatybę, didinti jų kūrybingumą, bendruomeniškumą ir pilietiškumą
(pvz., skatinti kūrybingumą, lyderystę, dalyvavimą kultūrinėje veikloje, užtikrinant
kultūros prieinamumą, įvairovę ir sklaidą VVG teritorijoje), suderinus Kauno rajono
VVG teritorijos ir gyventojų poreikius, situacijos analizės rezultatus, tariantis su
kultūros srities specialistais, VPS yra numatytos priemonės:
• „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje. Planuojama
paremti ne mažiau kaip 12 VP. Numatoma remti inovacines veiklas (teminės
stovyklos, mugės ir pan.), leidybą, švietėjišką veiklą, skirtas
bendruomeniškumo ugdymui, krašto savitumo, tradicijų, kultūrinių vertybių
pristatymui;
• „Jaunimo užimtumo skatinimas“. Planuojama paremti ne mažiau kaip 12 VP.
Numatoma teikti paramą jaunimo užimtumo veikloms remti, kurios skatintų
jaunimo kūrybiškumą, aktyvumą ir didintų ryšius su savo krašto istorija bei
tautiškumu.
Darnus vystymasis (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo
veiksmus):
VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS:
Kauno rajono VVG darnų vystymąsi traktuoja kaip ekonomikos, socialinės plėtros ir
aplinkos apsaugos tikslų derinimą siekiant atsakingo aplinkos apsaugos vystymo
ateities kartoms. Darnus vystymasis lemia ekonomikos įvairinimą, teisingumą ir
socialinę sanglaudą, aplinkos apsaugą ir išmintingą išteklių panaudojimą.
Poreikis užtikrinti darnų vystymąsi VVG teritorijoje buvo akcentuotas tiek susitikimų
su vietos gyventojais metu, tiek bendraujant su valdžios ir verslo atstovais. Aplinkos
situacijos vertinimas atliktas (žr. VPS 2.6 dalį) visų pirma akcentuojant ateities kartų
gerovę, sudarant sąlygas realizuoti žmogiškąjį potencialą išplėtotoje, saugioje
aplinkoje, kuri leistų įgyvendinti bendruomenės siekius ir tikslus, tinkamai realizuoti
save ekonominėje ir kūrybinėje veikloje, visuomeniniame gyvenime.
Atsižvelgėme į Kauno rajono savivaldybes aplinkos stebėsenos 2008-2013 m. ir
2014-2020 metų programas, kurias įgyvendina Lietuvos žemės ūkio universiteto
Aplinkos institutas (http://www.ekostebesena.lt/) yra stebima aplinka, to tikslas nuolatos ir sistemingai gauti išsamią informaciją apie savivaldybės teritorijos
gamtinės aplinkos būklę ir antropogeninio poveikio sąlygotus gamtinės aplinkos
būklės pokyčius, kuri įgalintų planuoti ir įgyvendinti aplinkos apsaugos priemones,
užtikrinančias gamtinės aplinkos kokybės gerinimą.
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Darniam vystymuisi VVG teritorijoje įtakos turės ir VPS suformuoti prioritetai,
priemonės bei veiklos sritys. Teigiamą poveikį turės I prioritetas „Kaimo vietovių
konkurencingumo didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimas“ bei šio
prioriteto priemonės ir prioritetai, kuriais siekiama atnaujinti kaimo infrastruktūrą,
skatinti jaunimo užimtumą, stiprinti partnerystę tarp VVG teritorijos bendruomenės,
rūpintis vietovės ekologiniu tvarumu.
Teigiamą poveikį vietovės darniajam vystymuisi turės ir II prioritetas „Ekonominės
veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra“ bei šio prioriteto priemonės ir veiklos sritys,
kuriomis numatyta kurti ir plėsti verslą VVG teritorijoje, laikantis darniojo vystymosi
principų, t.y., inovatyvumo, socialinės atsakomybės versle diegimas.
a) VVG teritorijos darniam vystymuisi tiesioginės teigiamos įtakos turės šios
priemonės ir veiklos sritys:
I prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios
gyvenamosios aplinkos kūrimas“ priemonė „Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) bei šios
priemonės veiklos sritys: Kaimo vietovei svarbių statinių statyba ir atnaujinimas;
Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas; Atsinaujinančių
energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimas.
Taip pat priemonė „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ (kodas LEADER19.2-SAVA-6) ir šios veiklos sritys: Jaunimo užimtumo skatinimas; Infrastruktūros,
reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimas.
II prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra“ priemonė „Verslo
kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) ir šios priemonės veiklos sritys:
Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra; Socialinio verslo kūrimas ir plėtra;
Inovatyvaus verslo kūrimas ir plėtra
b) Darnaus vystymosi atžvilgiu neutralios bus šios VPS priemonės ir veiklos sritys:
I prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios
gyvenamosios aplinkos kūrimas“ priemonė „Partnerystės tinklo skatinimas vietos
veiklos grupės teritorijoje (kodas LEADER-19.2-SAVA-7)
c) VVG teritorijos darniam vystymuisi tiesioginės neigiamos įtakos VPS suformuotos
priemonės ir veiklos sritys neturės.
VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:
Darnaus vystymosi principų palaikymas ir užtikrinimas yra vienas svarbiausių
vietovės plėtros veiksnių. Todėl šių principų bus laikomasi ir VPS įgyvendinimo
metu.
Teikiant vietos projektus, jų vykdytojams bus taikomas reikalavimas argumentuotai
pagrįsti, jog projektas neturės neigiamos įtakos vietovės darniam vystymuisi. Vietos
projektų atrankos bei įgyvendinimo metu projektų vykdytojams bus teikiamos
konsultacijos, darniojo vystymosi klausimais: atsakingu aplinkos apsaugos vystymu,
vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimu, verslo plėtra ir kt. siekiant užtikrinti
ateities kartoms darnią aplinką. Be to, esant poreikiui, bus teikiama ir visokeriopa
metodinė pagalba asmenims, susidūrusiems su projektų įgyvendinimo sunkumais,
pavyzdžiui, teisingu aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimu.
VPS rezultatų sklaidos metu, projektams, kurie prisidės prie darniojo vystymo
iniciatyvų, bus skiriamas ypatingas dėmesys. Informacija apie šių projektų
įgyvendinimą pasieks visą VVG bendruomenę, kadangi ji bus skleidžiama ne vien
informacinių technologijų pagalba, bet ir tiesiogiai, informavimo funkcijas patikint
seniūnijų, vietos valdžios, verslo atstovams (pavyzdžiui, komunikavimas susirinkimų
metu, vietos gyventojų pamėgtose lankytis vietose ir kt.).
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VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo metu bus imamasi integruotų
veiksmų, kurie paskatins vietos bendruomenę veikti kartu. VPS numatytos veiklos
kryptys, gerinsiančios gyvenimo kaime sąlygas, užtikrinsiančios verslo ir partnerystės
iniciatyvų įgyvendinimą, skatins aktyvų bendruomenės narių dalyvavimą bei norą
kiekvienam prisidėti prie modernaus, aplinką tausojančio kaimo plėtros iniciatyvų.
Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas
VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS:
Siekdama moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo dėl tautinės
kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus (išskyrus jaunų žmonių pozityviąją
diskriminaciją, kuri yra leidžiama įgyvendinant VPS), šeiminės padėties, lytinės
orientacijos, Kauno rajono VVG VPS rengimo procesą organizavo atvirą, skaidrų bei
viešą. Vietos plėtros strategijos rengime galėjo dalyvauti visi norintys ir įvairias sritis
atstovaujantys vietos gyventojai, neatsižvelgiant į jų tautinę kilmę, religiją ar
įsitikinimus, negalią, amžių, šeiminę padėtį, lytinę orientaciją.
Ruošiantis VPS rengimui į Kauno rajono plėtrą buvo siekiama kryptingai įtraukti
socialinės atskirties atstovus – neįgaliuosius. Pastarųjų organizacijos sėkmingai
įgyvendino vietos projektus, įtraukė neįgaliuosius į Kauno rajono plėtrą bei
visuomeninį gyvenimą.
VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:
Lygių galimybių principo įgyvendinimą užtikrina Kauno rajono VVG sudėtis. VVG
valdymo organas sudarytas taip, jog būtų išlaikomos lygios vyrų ir moterų galimybės
(40:60, tai yra, mažiausiai 40 proc. nesvarbu, kurios lyties atstovų), tai pat į VVG
valdymo organą yra įtraukti jauni žmonės iki 40 m. VVG valdymo organas priima
svarbiausius sprendimus VPS įgyvendinimo klausimais, todėl lygių galimybių
principas bus užtikrintas tiek kviečiant teikti vietos projektų paraiškas, tiek tvirtinant
vietos projektus.
Vietos plėtros strategijoje numatyti prioritetai ir priemonės turės teigiamą poveikį
lygių galimybių plėtrai plačiąja prasme. Vykdant numatytas priemones bus prisidėta
prie įvairių, dažnai labiausiai pažeidžiamų, socialinių grupių lygių galimybių plėtros,
skatinant jų bendruomeninę integraciją ir mažinant socialinę-ekonominę atskirtį.
Numatoma vykdyti veiklas, kurios galėtų paskatinti lyčių lygybės principo
įgyvendinimą. Tikimasi, kad investicijos padės spręsti vertikaliosios ir
horizontaliosios segregacijos darbo rinkoje problemas, didinti moterų verslumą,
užimtumą, padėti joms geriau išnaudoti turimą kvalifikaciją ir gebėjimus. Bus
skatinami veiksmai, padedantys derinti darbo santykius ir šeimos įsipareigojimus,
kuriuos dažniausiai prisiima moterys (vaikų priežiūra, šeimoje globojami asmenys),
siekiant sumažinti skurdo riziką, sumažinti socialinę atskirtį patiriančioms moterims
grįžti į darbo rinką. Visuose prioritetuose bus užtikrinama lygybė tarp vyrų ir moterų
bei integruotas lyčių lygybės principas. Visiems naudos gavėjams ir skirtingų tikslinių
grupių atstovams bus suteikiamos lygios teisės dalyvauti projektų veiklose ir naudotis
projektų rezultatais. Be to, bus užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai remiantis
tautine kilme, religija ar įsitikinimais, negalia, amžiumi, šeimine padėtimi, lytine
orientacija, suteikiant įvairioms socialinėms grupėms vienodą galimybę pasinaudoti
parama pagal visus prioritetus.
Lygių galimybių ir nediskriminavimo principo laikymasis VPS priemonių lygiu bus
užtikrinimas:
Priemonė „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ –
jaunimui, vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonėms sudaromos sąlygos tiesiogiai
dalyvauti projektinėje veikloje, eliminuojamas kultūros ir paslaugų trūkumas,
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siekiama eliminuoti tautybės, religijos/įsitikinimų, seksualinės orientacijos ar
negalios
pagrindu patiriamą diskriminaciją;
Priemonė „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ - jaunimui, vidutinio amžiaus
ir vyresnio amžiaus žmonėms, taip pat moterims, etninių mažumų ar neįgaliųjų
atstovams eliminuojama atskirtis dėl darbų ar įsidarbinimo galimybių trūkumo;
Priemonė „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui “ jaunimui,
vidutinio amžiaus ir vyresnio amžiaus žmonėms, taip pat moterims eliminuojama
atskirtis dėl švietimo, kultūros, sveikatos paslaugų ir vaikų globos infrastruktūros
trūkumo;
Priemonė „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ – jaunimui eliminuojamas
švietimo ir kultūros infrastruktūros trūkumas;
Priemonė „Verslo kūrimas ir plėtra“- jaunimui, vidutinio ir vyresnio amžiaus taip pat
moterims, etninių mažumų ar neįgaliųjų atstovams eliminuojama atskirtis dėl darbų
ar įsidarbinimo galimybių trūkumo, mažinamas atotrūkis tarp vyrų ir moterų
atlyginimų.
Organizuojant VVG administracijos darbą taip pat bus siekiama užtikrinti lygių
galimybių principą. Parenkant darbuotojus vykdyti VPS administravimo darbą, bus
siekiama užtikrinti vyrų ir moterų balansą, eliminuoti atotrūkį tarp vyrų ir moterų
atlyginimų, sudaryti sąlygas vaikų turinčioms moterims sugrįžti į darbo rinką, taip pat
eliminuoti jaunimo įsidarbinimo galimybių trūkumą. Pristatant VPS įgyvendinimo
rezultatus bei vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklas Kauno rajono
VVG orientuosis, kad šiose veiklose būtų tolygiai atstovaujama visiems Kauno rajono
VVG teritorijos gyventojams vengiant diskriminacijos dėl lyties, tautinės kilmės,
religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus (išskyrus jaunų žmonių pozityviąją
diskriminaciją, kuri yra leidžiama įgyvendinant VPS), šeiminės padėties, lytinės
orientacijos: atsižvelgiant į pateiktus vietos projektus ar aktyvinimo veiklose
dalyvaujančių asmenis, VVG atliks analizę, kurios socioekonominės padėties
asmenys galimai yra atskirtyje. Atsižvelgiant į gautus rezultatus bus planuojamos
kitos aktyvinimo ir VPS įgyvendinimo rezultatų pristatymo veiklos, skirtos eliminuoti
galimai atskirtyje esančias socialines grupes.
9. VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas
9.1.VPS priemonės, neturinčios veiklos sričių
9.1.1.VPS prioritetas Nr. 1 „Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios
gyvenamosios aplinkos kūrimas“
9.1.2. VPS priemonė „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ (kodas
LEADER-19.2-SAVA-7)
9.1.2.1.
VPS priemonės tikslas: skatinti vietos iniciatyvas, bendruomeniškumą, partnerystę ir
turimų išteklių efektyvų naudojimą
9.1.2.2.
Priemonės apibūdinimas
Priemone siekiama gyvenimo kokybės kaimo vietovėse
gerinimo vykdant bendruomeniškas, inovatyvias,
įtraukiančias skirtingų kaimų tikslinių grupių atstovus,
veiklas.
Kaimo vietovėse, kartais net viename kaime yra nemažai
viešuosius poreikius atstovaujančių organizacijų, jų
gebėjimai ir veiklos patirtis skirtinga. NVO
bendruomeniškumo ir partnerystės stiprinimui reikalinga
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priemonė, kurioje sąveikautų keli vietos bendruomenės
subjektai. Tokie projektai galės būti įgyvendinami kelių
seniūnijų mastu, jie turės didesnę pridėtinę vertę, nes bus
didesnis projekto naudos gavėjų skaičius, mažesni
projekto administravimo kaštai, taip pat, bus užtikrintas
kokybiškesnis projektų įgyvendinimas, viešinimas ir
skaidrumas.
Bus ugdoma visos VVG teritorijos bendruomenės
žmogiškieji ir instituciniai gebėjimai veikti kartu.
Priemonės inovatyvumas pasireiškia siekiu įgyvendinti
naują veiklos būdą Kauno rajono VVG teritorijoje sutelkti ir bendrai naudoti turimus potencialių pareiškėjų
ir partnerių išteklius. Galimi įvairūs tematiniai projektai,
bendrų renginių susijusių su saugumu, kultūra, sveika
gyvensena ir sportu (kūrybinių stovyklų, plenerų, tradicinių
švenčių, mugių ir kitų viešųjų renginių) organizavimas.
Projektų idėjos gali būti sąveikos tarp vietos
bendruomenių, mokyklų, kultūros centrų, savivaldos ar
kitų organizacijų, užtikrinimas ir turimų išteklių
naudojimas (pvz. mokykla leidžia naudotis patalpomis
stovykloms, būrelių veiklai, kuriuos organizuoja
bendruomenė, renginiams organizuoti naudojama
partnerio turima įranga (garso aparatūra, sceną,
transportas ar kita įranga).
Priemonė nėra priskiriama prie darbo vietas kuriančių
priemonių.
Planuojama, kad pagal šią priemonę bus įgyvendinta 12
vietos projektų.
9.1.2.3.
9.1.2.3.1.
9.1.2.3.2.
9.1.2.4.

9.1.2.5.
9.1.2.6.

9.1.2.7.

9.1.2.8.

Pagal priemonę remiamų
vietos projektų pobūdis:
pelno
ne pelno x
Tinkami paramos gavėjai Paramos gavėjo (-ų) teisinis statusas: juridinis asmuo.
Paramos gavėjo pobūdis: Kauno r. VVG teritorijoje
registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga)
Priemonės tikslinė grupė
Veiklos srities tikslinė grupė yra VVG teritorijos
gyventojai
Tinkamumo sąlygos
1) Projektas įgyvendinamas mažiausiai trijų partnerių ir
vykdomos bendros veiklos VVG teritorijoje;
2) Projekto naudos gavėjai privalo būti mažiausiai dviejų
seniūnijų atstovai;
3) Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti
vietos projektą;
Vietos projektų atrankos
1) Projekto naudos gavėjų didesnė teritorinė aprėptis
kriterijai
(matuojama seniūnijų skaičiumi).
2) Projekto tikslinė grupė vaikai ir jaunimas iki 29 m.
3) Projektas turi daugiau socialinių partnerių
Didžiausia paramos suma iki 15 000
vietos projektui (Eur)
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iki 95 proc., kai vietos projekto metu įsigyjamos tik
paslaugos ir iki 80 proc., kai vietos projekto metu
įsigyjamas ilgalaikis turtas.
9.1.3.VPS prioritetas Nr. 2 „Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra“
9.1.4. VPS priemonė „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ (kodas LEADER-19.2SAVA-9)
9.1.4.1.
VPS priemonės tikslas: sudaryti sąlygas ekonominės veiklos įvairinimui bei didinti
žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą skatinant žemės ūkio produktų perdirbimą ir
plėtrą.
9.1.4.2.
Priemonės apibūdinimas
Priemone siekiama darbo vietų kaimo vietovėse kūrimo
ir kaimo ekonomikos įvairinimo skatinant žemės ūkio
produktų
perdirbimo
veiklą,
bendradarbiavimą
(kooperaciją), diegiant inovatyvias technologijas,
didinant pridėtinę vertę, gerinant produktų kokybę ir
rinkodaros procesus, trumpinant maisto grandines.
Priemonė skirta smulkiems žemės ūkio produkcijos
gamintojams (ūkininkams, ŽŪB), patiems siekiantiems
perdirbti savo pagamintą produkciją ir asocijuotoms
organizacijoms (kaimo bendruomenė, žemės ūkio
kooperatyvas), kurios perdirbtų savo narių ūkiuose
pagamintą produkciją. Santykinai nedidelė maksimali
paramos suma leistų įsigyti ir/ar sudaryti sąlygas
eksploatuoti nesudėtingą žemės ūkio produktų
perdirbimo įrangą, kuri būtų naudojama vieno ar keleto
smulkių gamintojų reikmėms (pvz. sulčių spaudykla,
vaisių džiovykla, daržovių konservavimo linija). Šioje
priemonėje paramą numatoma suteikti pareiškėjams,
nepriklausomai nuo to, ar jie iki tol vykdė žemės ūkio
perdirbimo ir (ar) rinkodaros veiklą, pareiškėjais gali būti
ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys, viešieji juridiniai
asmenys. Šios priemonės galimi projektai: kaimo
bendruomenė įsigyja sulčių spaudyklą ir teikia sulčių
spaudimo paslaugą vietos bendruomenės nariams,
daržovių augintojai susiburia į kooperatyvą ir kartu
įsigyja įrangą daržovių perdirbimui ar fasavimui ir pan.
Priemonės inovatyvumas pasireiškia siekiu įgyvendinti
naują veiklos būdą Kauno rajono VVG teritorijoje –
žemės ūkio produktų perdirbimą skatinant ūkio subjektų
bendradarbiavimą (kooperaciją), taip pat priemone
skatinama atrasti naujų būdų sutelkti ir naudoti turimus
Kauno rajono VVG teritorijos išteklius bei turtą.
Priemonė priskiriama prie darbo vietas kuriančių
priemonių, planuojama, kad bus sukurtos 3 darbo vietos.
Planuojama, kad pagal šią priemonę bus įgyvendinta 3
vietos projektai.
9.1.4.3.
Pagal priemonę remiamų
vietos projektų pobūdis:
9.1.4.3.1.
pelno x
9.1.4.3.2.
ne pelno
9.1.2.9.

Paramos lyginamoji dalis
(proc.)
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9.1.4.4.

Tinkami paramos gavėjai

9.1.4.5.

Priemonės tikslinė grupė

9.1.4.6.

Tinkamumo sąlygos

9.1.4.7.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

9.1.4.8.

Didžiausia paramos suma
vietos projektui (Eur)
Paramos lyginamoji dalis
(proc.)

9.1.4.9.

Paramos gavėjo (-ų) teisinis statusas: juridinis asmuo,
fizinis asmuo
Paramos gavėjo pobūdis: Kauno r. VVG teritorijoje
registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga),
privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos ar
mažos įmonės statusą (kaip tai apibrėžta LR smulkaus ir
vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str.), labai mažos ar
mažos įmonės statusą (kaip tai apibrėžta LR smulkaus ir
vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str.) atitinkantis,
Kauno r. VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą
ir/ar veikiantis ūkininkas, Kauno r. VVG teritorijoje
deklaravęs gyvenamąją vietą fizinis asmuo.
Veiklos srities tikslinė grupė yra VVG teritorijos
gyventojai
1) Įgyvendinus projektą bus sukurtos darbo vietos
2) Pareiškėjas privalo turėti reikiamą kvalifikaciją arba
įsipareigoti baigti specializuotus mokymo kursus ar
verslumo skatinimo mokymus bei pateikti tai
patvirtinantį dokumentą iki projekto pabaigos;
3) Pareiškėjas verslo plane įrodo, kad ūkio subjektas
atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus;
1) Didesnis naujų darbo vietų skaičius
2)
Projektu
skatinamas
bendradarbiavimas
(kooperacija).(didžiausią balų skaičių gaus pareiškėjai,
kurie atstovauja ne vieną, bet keletą produkcijos
augintojų, susibūrusių į juridinį asmenį (kooperatinę
bendrovę, nevyriausybinę organizaciją). Mažiau balų
gaus pareiškėjai, kurie nėra susibūrę į minėtą
organizaciją, bet pateiks išankstines sutartis, kad perdirbs
kitų augintojų produkciją ir tai sudarys daugiau, kaip 50
proc. jų gamybos apimties. Dar mažesnį įvertinimą gaus
pareiškėjai, kurių šis rodiklis bus intervale tarp 50 ir 10
proc. Balų pagal šį kriterijų negaus pareiškėjai, kurių
gamybos apimtyje minėtas rodiklis bus mažesnis, nei 10
proc. arba perdirbs tik savo užaugintą produkciją.
3) Projekto įgyvendinimo metu diegiamos inovacijos
Kauno rajono VVG teritorijos mastu
4) Pareiškėjas užsiima projekte numatyta veika ne
trumpiau kaip 12 mėnesių ir (arba) pareiškėjas (fizinio
asmens atveju), pareiškėjo vadovas ir (arba) už projekto
metu sukurtų veiklų vykdymą atsakingas asmuo
(darbuotojas) turi profesinį, aukštesnįjį ir (arba) aukštąjį
išsilavinimą projekto metu kuriamo verslo ir (arba)
vadybos srityje
iki 60 000
Projektams, kuriuos teikia privatūs juridiniai arba fiziniai
asmenys – iki 50 proc., išskyrus asmenis, atitinkančius
labai mažai įmonei keliamus reikalavimus. Projektams,
kuriuos teikia privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys,
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atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus,
paramos lyginamoji dalis – iki 70 proc.
Projektams, kuriuos teikia viešieji juridiniai asmenys,
didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti
lyginamoji dalis procentais nurodyta VPS atrankos
taisyklių aktualioje redakcijoje.

9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
9.2.4.1.

9.2.4.2.

9.2.4.2.1.
9.2.4.2.2.
9.2.4.3.

9.2. VPS priemonės, turinčios veiklos sritis
VPS prioritetas Nr. 1 „Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios
gyvenamosios aplinkos kūrimas“
VPS priemonė „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui “
(kodai LEADER-19.2-SAVA-5)
VPS priemonės tikslas: gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką, didinti
gyventojų užimtumą, socialinę ir ekonominę gerovę.
1 veiklos sritis
„Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“
(kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1)
Veiklos srities
Veiklos sritimi numatoma vystyti projektus susijusius su
apibūdinimas
tokiomis veiklomis kaip naujų pastatų statyba, esamų
pastatų atnaujinimas bei pritaikymas vietos gyventojų
viešųjų poreikių tenkinimui. Įgyvendinus projektus turės
būti užtikrintas vietos bendruomenei reikalingų viešųjų
paslaugų teikimas bei kuriamos darbo vietos. Šios
priemonės projektai nebus baigiami atlikus statybos
darbus, bet bus siekiama, kad objektas pradėtų veikti,
teikti numatytas funkcijas ir sukurti naujas darbo vietas.
Šios veiklos srities projektų galimi pavyzdžiai:
ikimokyklinio
ugdymo
įstaigos
rekonstrukcija,
padidinant vietų skaičių, dienos centro statyba ar kita
viešųjų paslaugų plėtra.
Priemonės inovatyvumo aspektas apima siekį stiprinti
įvairių subjektų bei skirtingų sektorių bendradarbiavimą,
taip pat veiklos sritimi skatinama atrasti naujų būdų
sutelkti ir naudoti turimus Kauno r. VVG teritorijos
išteklius bei turtą t.y. esamų pastatų pritaikymas naujoms
funkcijoms.
Priemonė priskiriama prie darbo vietas kuriančių
priemonių, planuojama, kad bus sukurta 12 darbo vietų.
Planuojama, kad pagal šią priemonę bus įgyvendinta 4
vietos projektai
Pagal veiklos sritį
remiamų vietos projektų
pobūdis:
pelno
ne pelno x
Tinkami paramos gavėjai Paramos gavėjo (-ų) teisinis statusas: juridinis asmuo
Paramos gavėjo pobūdis: Kauno r. VVG teritorijoje
registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga) ir
Kauno r. VVG teritorijoje veikiančios Kauno rajono
savivaldybės administracija, biudžetinės įstaigos.
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9.2.4.4.
9.2.4.5.

9.2.4.6.

9.2.4.7.

9.2.4.8.
9.2.5.
9.2.5.1.

9.2.5.2.

9.2.5.2.1.

Priemonės veiklos srities Veiklos srities tikslinė grupė yra VVG teritorijos
tikslinė grupė
gyventojai
Tinkamumo sąlygos
1) Įgyvendinus projektą bus sukurtos darbo vietos
2) Pareiškėjas (pareiškėjo vadovas ar asmuo atsakingas
už projekto vykdymą/priežiūrą) turi patirties ir/ar
kompetencijų projekto veiklos vykdyme;
3) Projekto įgyvendinimo metu vykdyti viešųjų paslaugų
plėtrą.
Vietos projektų atrankos 1) Didesnis naujų darbo vietų skaičius
kriterijai
2) Projektas skirtas švietimo, laisvalaikio ar
sveikatingumo infrastruktūros kūrimui ir plėtrai
3) Projekto įgyvendinimo metu diegiamos inovacijos
Kauno rajono VVG teritorijos mastu
4) Projekto veiklos (rezultatai) skirtos socialiai
pažeidžiamoms grupėms (socialinės rizikos šeimoms,
vienišiems ir senyviems žmonėms, daugiavaikėms
šeimoms, bedarbiams, vaikams, mažamečius vaikus
auginančios šeimos, neįgaliesiems ir pan.)
Didžiausia paramos
iki 184 000
suma vietos projektui
(Eur)
Paramos lyginamoji dalis iki 80 proc.
(proc.)
2 veiklos sritis
„Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir
įrengimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.2)
Veiklos srities
Veiklos sritimi numatoma skatinti viešojo naudojimo
apibūdinimas
infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio, poilsio, sporto,
kultūrine ir kitomis veiklomis kaime, atnaujinimą. Vietos
projektais turi būti siekiama didinti socialinę ir
ekonominę kaimo žmonių gerovę, gerinti gyvenamąją
aplinką, skatinti kaimo gyventojų iniciatyvumą. Galimos
projektų idėjos: prieigų prie vandens telkinių
sutvarkymas, įrengimas, sporto ir poilsio zonų (pvz.
parkuose, prie piliakalnių ir pan.) įrengimas, kitų viešųjų
erdvių įrengimas ir sutvarkymas.
Priemonės inovatyvumo aspektas apima siekį stiprinti
įvairių subjektų bei skirtingų sektorių bendradarbiavimą,
taip pat priemone skatinama atrasti naujų būdų sutelkti ir
naudoti turimus Kauno rajono VVG teritorijos išteklius
bei turtą.
Priemonė nėra priskiriama prie darbo vietas kuriančių
priemonių.
Planuojama, kad pagal šią priemonę bus įgyvendinti 6
vietos projektai.
Pagal veiklos sritį
remiamų vietos projektų
pobūdis:
pelno
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9.2.5.2.2.
9.2.5.3.

ne pelno x
Tinkami paramos gavėjai Paramos gavėjo (-ų) teisinis statusas: juridinis asmuo
Paramos gavėjo pobūdis: Kauno r. VVG teritorijoje
registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga) ir
Kauno r. VVG teritorijoje veikiančios Kauno rajono
savivaldybės administracija, biudžetinės įstaigos.

9.2.5.4.
9.2.5.5.

Priemonės veiklos srities
tikslinė grupė
Tinkamumo sąlygos

9.2.5.6.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

9.2.5.7.

Didžiausia paramos
suma projektui (Eur)
Paramos lyginamoji dalis
(proc.)
3 veiklos sritis

9.2.5.8.
9.2.6.

9.2.6.1.

Veiklos srities
apibūdinimas

Veiklos srities tikslinė grupė yra VVG teritorijos
gyventojai
1) Projektas yra viešojo pobūdžio ir jo įgyvendinimo
metu įrengiama, sutvarkoma, atnaujinama viešoji erdvė
skirta visuomenės poreikių tenkinimui;
2) Pareiškėjas užtikrina projekto tęstinumą (pateikia
aiškų viešosios erdvės priežiūros užtikrinimo planą).
3) Projektas parengtas įtraukiant tikslinę grupę, t.y.
atliktos apklausos, tyrimai, analizės ir pan. įrodančios
projekto poreikį.
1) Projektas skirtas laisvalaikio ir sveikatingumo
infrastruktūros kūrimui ir plėtrai;
2) Projektas apima kultūros paveldo objektų, įtrauktų į
nekilnojamų kultūros vertybių sąrašą, atnaujinimą,
(iš)saugojimą, restauraciją, renovaciją ir pa(si)keitimą;
iki 92 000
iki 80 proc.
„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar
energijos efektyvumo didinimas“ (kodas LEADER19.2-SAVA-5.3)
Veiklos srities tikslas – skatinti efektyvų išteklių
naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparių,
mažo anglies dioksido kiekio technologijų taikymo
viešųjų pastatų eksploatavime. Veiklos sritimi numatoma
vystyti projektus, skirtus viešųjų pastatų energetinio
efektyvumo didinimui bei atsinaujinančių energijos
išteklių panaudojimo priemonių diegimo viešosios
paskirties pastatuose skatinimui. Projektais siekiama
gerinti viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų veiklos
sąlygas, gyventojų aptarnavimo kokybę bei kurti darbo
vietas. Veiklos srities remiamos veiklos: viešųjų pastatų
šildymo sistemų rekonstrukcija, pritaikant jas naudoti
atsinaujinančius
energijos
išteklius
(biokuras,
geoterminė, saulės energija), viešųjų pastatų remontas
arba rekonstrukcija, siekiant padidinti jų energinio
naudingumo klasę.
Priemonės inovatyvumas pasireiškia siekiu įgyvendinti
naują veiklos būdą Kauno rajono VVG teritorijoje –
atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą ar
energijos efektyvumo didinimą, taip pat priemone
skatinama atrasti naujų būdų sutelkti ir naudoti turimus
Kauno rajono VVG teritorijos išteklius bei turtą.
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Priemonė priskiriama prie darbo vietas kuriančių
priemonių, planuojama, kad bus sukurta 3 darbo vietos.
Planuojamas darbo vietų sukūrimas gali būti susijęs su
visuomeninių pastatų šildymo sistemų technine priežiūra,
aptarnavimu bei kitomis viešo pobūdžio veiklomis,
kurios bus planuojamos vykdyti įgyvendinus projektą.
(planuojama 1,5 darbo vietos vienam projektui).
Planuojama, kad pagal šią priemonę bus įgyvendinti 2
vietos projektai.
9.2.6.2.

9.2.6.2.1.
9.2.6.2.2.
9.2.6.3.

Pagal veiklos sritį
remiamų vietos projektų
pobūdis:
pelno
ne pelno x
Tinkami paramos gavėjai Paramos gavėjo (-ų) teisinis statusas: juridinis asmuo
Paramos gavėjo pobūdis: Kauno r. VVG teritorijoje
registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga) ir
Kauno r. VVG teritorijoje veikiančios Kauno rajono
savivaldybės administracija, biudžetinės įstaigos.

9.2.6.4.
9.2.6.5.

Priemonės veiklos srities
tikslinė grupė
Tinkamumo sąlygos

Veiklos srities tikslinė grupė yra VVG teritorijos
gyventojai
1) Įgyvendinus projektą bus sukurtos darbo vietos;
2) Projekto įgyvendinimo metu investuojama į
viešuosius pastatus ir viešųjų paslaugų kokybės
gerinimą;
3) Projekto įgyvendinimo metu užtikrinamas
atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas ar
energijos efektyvumo didinimas;
1) Didesnis naujų darbo vietų skaičius
2) Projekto įgyvendinimo metu diegiamos inovacijos
Kauno rajono VVG teritorijos mastu;
3) Projektas skirtas švietimo, laisvalaikio ar
sveikatingumo infrastruktūros kūrimui ir plėtrai.
iki 92 000

9.2.6.6.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

9.2.6.7.

Didžiausia paramos
suma projektui (Eur)
Paramos lyginamoji dalis iki 80 proc.
(proc.)
VPS prioritetas Nr. 1 „Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios
gyvenamosios aplinkos kūrimas“
VPS priemonė „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ (kodai LEADER19.2-SAVA-6)
VPS priemonės tikslas: užtikrinti jaunimo įtraukimą į kaimo plėtros procesus,
sudaryti sąlygas dalyvauti kuriant kaimo ateitį ir sprendžiant vietos problemas.
1 veiklos sritis
„Jaunimo užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2SAVA-6.1)
Veiklos srities
Veiklos sritimi numatoma skatinti jaunimo kūrybiškumą,
apibūdinimas
pilietiškumą, didinti užimtumą, aktyvinti įsitraukimą į
viešąjį gyvenimą bei stiprinti ryšius su vietos
bendruomene. Šios veiklos srities projektais bus
sprendžiama jaunimo užimtumo problema ir aktyvus

9.2.6.8.
9.2.7.
9.2.8.
9.2.9.
9.2.10.
9.2.10.1.
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veikimas savo kaime. Projektų įgyvendinimo vieta ir
veiklų vykdymas – Kauno rajono vietos veiklos grupės
teritorija. Veiklos kurios gali būti vykdomos pagal šią
veiklos sritį: renginiai skirti jaunimui, įvairios stovyklos,
grupiniai sportiniai, meniniai užsiėmimai, fizinio
aktyvumo gerinimas, sveikos gyvensenos skatinimas.
Priemonės inovatyvumas pasireiškia siekiu įgyvendinti
naują veiklos būdą Kauno rajono VVG teritorijoje –
įgyvendinti vietos projektus skirtus jaunimo užimtumo
didinimui, taip pat priemone skatinama stiprinti įvairių
subjektų bei skirtingų sektorių bendradarbiavimą.
Priemonė nėra priskiriama prie darbo vietas kuriančių
priemonių.
Planuojama, kad pagal šią priemonę bus įgyvendinta 12
vietos projektų.
Pagal veiklos sritį
remiamų vietos projektų
pobūdis:
9.2.10.2.1.
pelno
9.2.10.2.2.
ne pelno x
9.2.10.3. Tinkami paramos gavėjai Paramos gavėjo (-ų) teisinis statusas: juridinis asmuo
Paramos gavėjo pobūdis: Kauno r. VVG teritorijoje
registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga)
9.2.10.4.
Priemonės veiklos srities Veiklos srities tikslinė grupė yra VVG teritorijos
tikslinė grupė
jaunimas
9.2.10.5. Tinkamumo sąlygos
1) Projekto vykdytojas yra jaunimo organizacija ar su
jaunimu dirbanti organizacija;
2) Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti
vietos projektą.
9.2.10.6. Vietos projektų atrankos 1) Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais;
kriterijai
2) Projekto rezultatai skirti kelių seniūnijų jaunimo
poreikiams tenkinti.
9.2.10.7. Didžiausia paramos
iki 15 000
suma vietos projektui
(Eur)
9.2.10.8. Paramos lyginamoji dalis iki 95 proc., kai vietos projekto metu įsigyjamos tik
(proc.)
paslaugos ir iki 80 proc., kai vietos projekto metu
įsigyjamas ilgalaikis turtas.
9.2.11.
2 veiklos sritis
„Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti,
sukūrimas ir atnaujinimas“ (kodas LEADER-19.2SAVA-6.2)
9.2.11.1. Veiklos srities
Veiklos sritimi siekiama kurti ir atnaujinti infrastruktūrą,
apibūdinimas
reikalingą jaunimo užimtumui didinti, gerinti šios
infrastruktūros prieinamumą, pritaikymą ekonominei,
socialinei, kultūrinei ar kitai veiklai. Šios veiklos srities
projektai bus sprendžiama kaimo jaunimo laisvalaikio ir
užimtumo problema, skatinama pasilikti kaime, o ne
vykti į miesto centrą. Galimos projekto veiklos yra nuo
stadionų atnaujinimo ir pritaikymo jaunimui iki jaunimo
9.2.10.2.
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susibūrimo vietų pritaikymo aktyviam laisvalaikio
praleidimui, pavyzdžiui įrengiant – „skate“ parkus,
treniruoklius, krepšinio ir kitą pramogų aikštelę (pvz.
mobilią sezoninę ledo aikštelę).
Priemonės inovatyvumo aspektas apima siekį stiprinti
įvairių subjektų bei skirtingų sektorių bendradarbiavimą,
taip pat priemone skatinama atrasti naujų būdų sutelkti ir
naudoti turimus Kauno rajono VVG teritorijos išteklius
bei turtą.
Priemonė priskiriama prie darbo vietas kuriančių
priemonių, planuojama, kad bus sukurta 6 darbo vietos.
Planuojama, kad pagal šią priemonę bus įgyvendinta 4
vietos projektai.
Pagal veiklos sritį
remiamų vietos projektų
pobūdis:
9.2.11.2.1.
pelno
9.2.11.2.2.
ne pelno x
9.2.11.3. Tinkami paramos gavėjai Paramos gavėjo (-ų) teisinis statusas: juridinis asmuo
Paramos gavėjo pobūdis Kauno r. VVG teritorijoje
9.2.11.2.

registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga) ir
Kauno r. VVG teritorijoje veikiančios Kauno rajono
savivaldybės administracija, biudžetinės įstaigos.

9.2.11.4.
9.2.11.5.

Priemonės veiklos srities
tikslinė grupė
Tinkamumo sąlygos

Veiklos srities tikslinė grupė yra VVG teritorijos
jaunimas
1) Įgyvendinus projektą bus sukurtos darbo vietos
2) Vietos projektas skirtas jaunimo užimtumui didinti;
3) Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti
vietos projektą;
4 ) Projektas yra viešojo pobūdžio ir jo įgyvendinimo
metu įrengiama, sutvarkoma, atnaujinama, pritaikoma
infrastruktūra jaunimui.
1) Didesnis naujų darbo vietų skaičius
2) Projekto įgyvendinimo metu diegiamos inovacijos
Kauno rajono VVG teritorijos mastu
3) Projektas apima kultūros paveldo objektų, įtrauktų į
nekilnojamų kultūros vertybių sąrašą, atnaujinimą,
(iš)saugojimą, restauraciją, renovaciją ir pa(si)keitimą;.
iki 92 100

9.2.11.6.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

9.2.11.7.

Didžiausia paramos
suma projektui (Eur)
Paramos lyginamoji dalis iki 80 proc.
(proc.)
VPS prioritetas Nr. 2 „Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra“
VPS priemonė „Verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8)
VPS priemonės tikslas: skatinti ekonominę veiklą ir gyventojų užimtumą kaimo
vietovėse.
1 veiklos sritis
„Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas
LEADER-19.2-SAVA-8.1)
Veiklos srities
Veiklos sritimi siekiama skatinti ekonominę veiklą kaimo
apibūdinimas
vietovėse, apimančią įvairius ne žemės ūkio verslus,

9.2.11.8.
9.2.12.
9.2.13.
9.2.14.
9.2.15.
9.2.15.1.
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produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą,
įvairių paslaugų teikimą. Projektais turi būti siekiama
kurti darbo vietas, didinti kaimo patrauklumą ir
konkurencingumą. Šiuo metu daug jaunų šeimų
atsikrausto gyventi į Kauno rajoną, bet dirbti jie ir toliau
važinėja į Kauno miestą. Šia priemone norima paskatinti
jaunus žmones imtis verslo savo gyvenamoje aplinkoje,
t.y. Kauno rajone. Planuojame, kad priemonė prisidės
prie Kauno rajono svarbių verslo objektų: Laisvosios
ekonominės zonos ir Kulautuvos – Kačerginės –
Zapyškio kurortinės teritorijos vystymo. Remiamos
veiklos: paslaugos, gamyba, specializuota prekyba.
Galimi veiklų pavyzdžiai: turizmo organizavimo,
apgyvendinimo, smulkiųjų aptarnavimo paslaugų plėtra
(maitinimas, buitinės paslaugos ir kt.).
Priemonės inovatyvumo aspektas apima siekį kurti
naujus produktus, teikti naujas paslaugas Kauno rajono
VVG teritorijoje, taip pat priemone skatinama atrasti
naujų būdų sutelkti ir naudoti turimus Kauno rajono VVG
teritorijos išteklius bei turtą.
Priemonė priskiriama prie darbo vietas kuriančių
priemonių, planuojama, kad bus sukurta 27 darbo vietos.
Planuojama, kad pagal šią priemonę bus įgyvendinta 15
vietos projektų.
Pagal veiklos sritį
remiamų vietos projektų
pobūdis:
9.2.15.2.1.
pelno x
9.2.15.2.2.
ne pelno
9.2.15.3. Tinkami paramos gavėjai Paramos gavėjo (-ų) teisinis statusas: juridinis asmuo,
fizinis asmuo
Paramos gavėjo pobūdis: Kauno r. VVG teritorijoje
registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga),
labai maža, maža, ar vidutinė įmonė, Kauno r. VVG
teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą ir/ar veikiantis
ūkininkas, Kauno r. VVG teritorijoje deklaravęs
gyvenamąją vietą fizinis asmuo.
9.2.15.4.
Priemonės veiklos srities Veiklos srities tikslinė grupė yra VVG teritorijos
tikslinė grupė
gyventojai.
9.2.15.5. Tinkamumo sąlygos
1) Įgyvendinus projektą bus sukurtos darbo vietos
2) Projekte numatyta vykdyti veikla yra nurodyta
priemonės įgyvendinimo apraše pateiktame remiamų
veiklų sąraše (pagal EVRK)
3) Pareiškėjas privalo turėti reikiamą kvalifikaciją arba
įsipareigoti baigti specializuotus mokymo kursus ar
verslumo skatinimo mokymus bei pateikti tai
patvirtinantį dokumentą iki projekto pabaigos;
4) Pareiškėjas verslo plane įrodo, kad ūkio subjektas
atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus;
9.2.15.2.
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9.2.15.6.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

9.2.15.7.

Didžiausia paramos
suma vietos projektui
(Eur)
Paramos lyginamoji dalis
(proc.)

9.2.15.8.

9.2.16.

2 veiklos sritis

9.2.16.1.

Veiklos srities
apibūdinimas

1) Didesnis naujų darbo vietų skaičius
2) Projekto įgyvendinimo metu diegiamos inovacijos
Kauno rajono VVG teritorijos mastu
3) Darbo vietos sukurtos jaunimui iki 29 m.
4) Projektas susijęs su turizmo paslaugų plėtra;
5) Pareiškėjas (fizinio asmens atveju), pareiškėjo vadovas
ir (arba) už projekto metu sukurtų veiklų vykdymą
atsakingas asmuo (darbuotojas) turi profesinį, aukštesnįjį
ir (arba) aukštąjį išsilavinimą projekto metu kuriamo
verslo ir (arba) vadybos srityje;
iki 74 000
Projektams, kuriuos teikia privatūs juridiniai arba fiziniai
asmenys – iki 50 proc., išskyrus asmenis, atitinkančius
labai mažai įmonei keliamus reikalavimus. Projektams,
kuriuos teikia privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys,
atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus,
paramos lyginamoji dalis – iki 70 proc.
Projektams, kuriuos teikia viešieji juridiniai asmenys –
iki 80 proc.
„Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER19.2-SAVA-8.2)
Veiklos sritimi numatoma skatinti projektus, skirtus
socialinio verslo kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse.
Socialinio verslo koncepcijoje numatyta, kad socialinis
verslas - tai verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant rinkos
mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su socialiniais
tikslais ir prioritetais, remiamasi socialiai atsakingo
verslo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės
nuostatomis,
taikomos
socialinės
inovacijos.
Koncepcijoje įtvirtinta, kad socialinį verslą gali vykdyti
pelno siekiančios įmonės, kurių ekonominės veiklos
pagrindinis tikslas – socialinė nauda, ir pelno
nesiekiančios organizacijos, savo veikloje taikančios
verslo modelius. Šioje veiklos srityje numatoma, kad
pareiškėjais gali būti pelno nesiekiančios organizacijos.
Bus remiamos veiklos neformaliojo švietimo, socialinės
atskirties mažinimo, tikslinių grupių reintegravimo į
darbo rinką, užimtumo didinimo ir kitose srityse.
Projektais siekiama kurti ir plėtoti vietos bendruomenei
reikalingas paslaugas, kurių teikimas didins kaimo
vietovių gyvybingumą ir patrauklumą bei mažins
socialinę atskirtį ir skurdą.
Priemonės inovatyvumas pasireiškia siekiu įgyvendinti
naują veiklos būdą Kauno rajono VVG teritorijoje –
įgyvendinti vietos projektus socialiniam verslui kurti ar
plėsti, taip pat priemone skatinama stiprinti įvairių
subjektų bei skirtingų sektorių bendradarbiavimą.
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Priemonė priskiriama prie darbo vietas kuriančių
priemonių, planuojama, kad bus sukurta 4 darbo vietos.
Planuojama, kad pagal šią priemonę bus įgyvendinti 4
vietos projektai.
Pagal veiklos sritį
remiamų vietos projektų
pobūdis:
9.2.16.2.1.
pelno x
9.2.16.2.2.
ne pelno
9.2.16.3. Tinkami paramos gavėjai Paramos gavėjo (-ų) teisinis statusas: juridinis asmuo
Paramos gavėjo pobūdis: Kauno r. VVG teritorijoje
registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga)
9.2.16.4. Priemonės veiklos srities Veiklos srities tikslinė grupė yra VVG teritorijos
tikslinė grupė
gyventojai, patiriantys socialinę atskirtį ar skurdą ir
Kauno r. VVG teritorijoje registruotos ir/ar veikiančios
NVO.
9.2.16.5. Tinkamumo sąlygos
1) Įgyvendinus projektą bus sukurtos darbo vietos
2) Projektas turi atitinti socialinio verslo koncepciją
3) Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti
vietos projektą.
9.2.16.6. Vietos projektų atrankos 1) Didesnis naujų darbo vietų skaičius
kriterijai
2) Darbo vietos sukurtos jaunimui iki 29 m.
3) Projektas apima daugiau tikslinių grupių (pvz.
jaunimui, jaunoms šeimoms, senjorams, rizikos grupės
šeimoms ir pan.)
9.2.16.7. Didžiausia paramos
iki 48 000
suma projektui (Eur)
9.2.16.8. Paramos lyginamoji dalis Iki 95 proc.
(proc.)
9.2.16.2.
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10. VPS įgyvendinimo veiksmų planas
Planuojami veiksmai
10.1.
10.1.1.
10.1.2.

10.2.
10.2.1.

2015 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
III – IV ketvirčiai:
• VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginiai
• VVG ir VPS viešumo didinimo veiksmai

2016 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
I ketvirtis:
• viešųjų pirkimų organizavimas
• VPS pristatymas ŽŪM projektų atrankos komitete
II ketvirtis:
• VPS įgyvendinimo sutarties derinimas su NMA ir jos pasirašymas;
• VVG valdybos ir narių informavimas apie pasirašytą VPS įgyvendinimo sutartį
;viešųjų pirkimų organizavimas
• Avansinio MP rengimas
III ketvirtis
• rengimasis kvietimui teikti vietos projektų paraiškas
• viešųjų pirkimų organizavimas
• finansinio plano rengimas
IV ketvirtis

Sąsaja su VPS ir priemonėmis

Prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo
didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonės „Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui“, „Jaunimo
įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ ir
„Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos
grupės teritorijoje“
Prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir
paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir
plėtra“ ir „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“
Prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo
didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonės „Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui“, „Jaunimo
įtraukimas į kaimo plėtros procesus“
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•

10.2.2.

10.3.
10.3.1.

dokumentacijos rengimas kvietimui teikti vietos projektų paraiškas viešųjų
pirkimų organizavimas;
• metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas;
• VPS keitimas
Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
Prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo
I – IV ketvirčiai:
didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonės „Parama svarbiausių vietos
• VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginiai
bendruomenės poreikių tenkinimui“, „Jaunimo
• VVG ir VPS viešumo didinimo veiksmai
įtraukimas į kaimo plėtros procesus“. ir
„Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos
grupės teritorijoje“
Prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir
paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir
plėtra“ ir „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“
2017 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
I ketvirtis:
• metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas ir vertinimas
• dokumentacijos kvietimui teikti vietos projektų paraiškas rengimas
• MP rengimas
• viešųjų pirkimų organizavimas
II ketvirtis:
• dokumentacijos kvietimui teikti vietos projektų paraiškas derinimas su NMA
• viešųjų pirkimų organizavimas
III ketvirtis
• kvietimas teikti vietos projektus
• vietos projektų vertinimas
• dokumentacijos kvietimui teikti vietos projektų paraiškas rengimas ir derinimas
su NMA;
• kvietimas teikti vietos projektus

Prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo
didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonės „Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui“, „Jaunimo
įtraukimas į kaimo plėtros procesus“. „
Prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir
paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir
plėtra“ ir „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“
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10.3.2.

10.4.
10.4.1.

• finansinio plano rengimas;
• viešųjų pirkimų organizavimas
IV ketvirtis
• vietos projektų vertinimas ir pervertinimas
• VPS keitimas
• dokumentacijos kvietimui teikti vietos projektų paraiškas rengimas ir derinimas
su NMA;
• metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas;
• viešųjų pirkimų organizavimas
Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
I – IV ketvirčiai:
• VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginiai
• kvietimų teikti vietos projektus viešinimas
• VVG ir VPS viešumo didinimo veiksmai

2018 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
I ketvirtis:
• metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas ir vertinimas
• dokumentacijos kvietimui teikti vietos projektų paraiškas derinimas su NMA
• vietos projektų vertinimas ir pervertinimas
• vietos projektų tvirtinimas
• viešųjų pirkimų organizavimas
• VPS MP rengimas ir teikimas
II ketvirtis:
• kvietimas teikti vietos projektus
• vietos projektų vertinimas ir pervertinimas

Prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo
didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonės „Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui“, „Jaunimo
įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ ir
„Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos
grupės teritorijoje“
Prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir
paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir
plėtra“ ir „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“
Prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo
didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonės „Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui“, „Jaunimo
įtraukimas į kaimo plėtros procesus“. ir
„Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos
grupės teritorijoje“
Prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir
paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir
plėtra“ ir „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“
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10.4.2.

10.5.
10.5.1.

• vietos projektų tvirtinimas
• vietos projektų įgyvendinimo sutarčių sudarymas
• vietos projektų įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra
• viešųjų pirkimų organizavimas
III ketvirtis
• vietos projektų vertinimas
• vietos projektų tvirtinimas
• dokumentacijos kvietimui teikti vietos projektų paraiškas rengimas
• vietos projektų įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra
• viešųjų pirkimų organizavimas
• finansinio plano rengimas
• VPS MP rengimas ir teikimas
IV ketvirtis
• kvietimas teikti vietos projektus
• vietos projektų vertinimas
• vietos projektų įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra
• viešųjų pirkimų organizavimas
• metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas
Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
I – IV ketvirčiai:
• VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginiai
• kvietimų teikti vietos projektus viešinimas
• VVG ir VPS viešumo didinimo veiksmai

2019 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
I ketvirtis:

Prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo
didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonės „Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui“, „Jaunimo
įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ ir
„Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos
grupės teritorijoje“
Prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir
paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir
plėtra“ ir „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“
Prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo
didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
92

10.5.2.

• metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas ir vertinimas
• vietos projektų įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra
• vietos projektų vertinimas
• vietos projektų tvirtinimas
• vietos projektų įgyvendinimo sutarčių sudarymas
• VPS MP rengimas ir teikimas
• viešųjų pirkimų organizavimas
II ketvirtis:
• vietos projektų įgyvendinimo sutarčių sudarymas
• vietos projektų įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra
• viešųjų pirkimų organizavimas
• dokumentacijos kvietimui teikti vietos projektų paraiškas rengimas
III ketvirtis
• vietos projektų įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra
• kvietimas teikti vietos projektus
• vietos projektų vertinimas
• vietos projektų tvirtinimas
• finansinio plano rengimas
• viešųjų pirkimų organizavimas
• VPS MP rengimas ir teikimas
• VPS keitimas
• dokumentacijos kvietimui teikti vietos projektų paraiškas rengimas
IV ketvirtis
• vietos projektų įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra
• viešųjų pirkimų organizavimas
• kvietimas teikti vietos projektus
• vietos projektų vertinimas
• vietos projektų tvirtinimas
• vietos projektų įgyvendinimo sutarčių sudarymas
• metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas
Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
I – IV ketvirčiai:

kūrimas“ priemonės „Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui“, „Jaunimo
įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ ir
„Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos
grupės teritorijoje“
Prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir
paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir
plėtra“ ir „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“

Prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo
didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
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•
•
•

10.6.
10.6.1.

VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginiai
kvietimų teikti vietos projektus viešinimas
VVG ir VPS viešumo didinimo veiksmai

2020 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
I ketvirtis:
• metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas ir vertinimas
• vietos projektų įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra
• vietos projektų vertinimas
• vietos projektų tvirtinimas
• vietos projektų įgyvendinimo sutarčių sudarymas
• viešųjų pirkimų organizavimas
• VPS MP rengimas ir teikimas
II ketvirtis:
• vietos projektų vertinimas
• vietos projektų tvirtinimas
• vietos projektų įgyvendinimo sutarčių sudarymas
• vietos projektų įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra
• viešųjų pirkimų organizavimas
III ketvirtis
• vietos projektų įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra
• finansinio plano rengimas
• viešųjų pirkimų organizavimas
• VPS MP rengimas ir teikimas
IV ketvirtis

kūrimas“ priemonės „Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui“, „Jaunimo
įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ ir
„Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos
grupės teritorijoje“
Prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir
paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir
plėtra“ ir „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“
Prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo
didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonės „Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui“, „Jaunimo
įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ ir
„Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos
grupės teritorijoje“
Prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir
paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir
plėtra“ ir „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“
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10.6.2.

10.7.
10.7.1.

• VPS keitimas
• vietos projektų įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra
• viešųjų pirkimų organizavimas
• metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas
Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
I – IV ketvirčiai:
• VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginiai
• kvietimų teikti vietos projektus viešinimas
• VVG ir VPS viešumo didinimo veiksmai

2021 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
I ketvirtis:
• metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas ir vertinimas
• vietos projektų įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra
• dokumentacijos kvietimui teikti vietos projektų paraiškas rengimas
• kvietimas teikti vietos projektus
• viešųjų pirkimų organizavimas
• VPS MP rengimas ir teikimas
II ketvirtis:
• vietos projektų vertinimas
• vietos projektų tvirtinimas
• vietos projektų įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra
• viešųjų pirkimų organizavimas
III ketvirtis
• vietos projektų įgyvendinimo sutarčių sudarymas
• vietos projektų įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra

Prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo
didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonės „Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui“, „Jaunimo
įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ ir
„Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos
grupės teritorijoje“
Prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir
paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir
plėtra“ ir „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“
Prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo
didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonės „Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui“, „Jaunimo
įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ ir
„Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos
grupės teritorijoje“
Prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir
paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir
plėtra“ ir „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“
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10.7.2.

10.8.
10.8.1.

• viešųjų pirkimų organizavimas
• finansinio plano rengimas
• VPS MP rengimas ir teikimas
• dokumentacijos kvietimui teikti vietos projektų paraiškas rengimas
• kvietimas teikti vietos projektus
IV ketvirtis
• vietos projektų įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra
• vietos projektų vertinimas
• vietos projektų tvirtinimas
• vietos projektų įgyvendinimo sutarčių sudarymas
• viešųjų pirkimų organizavimas
• VPS keitimas
• metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas
Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
I – IV ketvirčiai:
• VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginiai
• kvietimų teikti vietos projektus viešinimas
• VVG ir VPS viešumo didinimo veiksmai

2022 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
I – IV ketvirčiai:
• metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas ir vertinimas
• vietos projektų įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra
• viešųjų pirkimų organizavimas
• finansinio plano rengimas
• VPS MP rengimas ir teikimas

Prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo
didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonės „Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui“, „Jaunimo
įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ ir
„Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos
grupės teritorijoje“
Prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir
paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir
plėtra“ ir „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“
Prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo
didinimas ir patrauklios gyvenamosios
aplinkos kūrimas“ priemonės „Parama
svarbiausių vietos bendruomenės poreikių
tenkinimui“, „Jaunimo įtraukimas į kaimo
plėtros procesus“ ir „Partnerystės tinklo
skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“
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•
•

metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas
VPS keitimas

10.8.2.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
I – IV ketvirčiai:
• VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginiai
• VVG ir VPS viešumo didinimo veiksmai

10.9.
10.9.1.

2023 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
I – IV ketvirčiai:
• metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas ir vertinimas
• vietos projektų įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra
• viešųjų pirkimų organizavimas
• VPS keitimas
• VPS MP rengimas ir teikimas
• VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas, tvirtinimas ir vertinimas

10.9.2.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
I – IV ketvirčiai:
• VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginiai
• VVG ir VPS viešumo didinimo veiksmai
• VPS rezultatų pristatymas

Prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir
paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir
plėtra“ ir „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“
Prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo
didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonės „Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui“, „Jaunimo
įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ ir
„Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos
grupės teritorijoje“
Prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir
paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir
plėtra“ ir „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“
Prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo
didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonės „Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui“, „Jaunimo
įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ ir
„Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos
grupės teritorijoje“
Prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir
paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir
plėtra“ ir „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“
Prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo
didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos
kūrimas“ priemonės „Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių tenkinimui“, „Jaunimo
įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ ir
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„Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos
grupės teritorijoje“
Prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir
paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir
plėtra“ ir „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui“

11. VPS finansinis planas
11.1.

VPS finansinis planas pagal prioritetus:
Prioriteto Nr.
VPS prioriteto pavadinimas

Planuojama paramos lėšų suma (Eur)

Planuojama lėšų (proc.)

11.1.1.

I

Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir
patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimas

2 208 234,00

60

11.1.2.

II

Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų
plėtra

1 472 156,00

40

Iš viso: 3 680 390,00

Iš viso: 100

11.2.

11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.
11.2.5.

VPS finansinis planas pagal priemones:
VPS prioriteto Nr.,
VPS priemonės pavadinimas
kuriam priskiriama
priemonė
Parama svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių
I
tenkinimui
Jaunimo įtraukimas į kaimo
I
plėtros procesus
Partnerystės tinklo skatinimas
I
vietos veiklos grupės teritorijoje
Verslo kūrimas ir plėtra
II
Parama žemės ūkio produktų
II
perdirbimui

VPS priemonės kodas

Planuojama lėšų
suma (Eur)

Planuojama lėšų (proc.)

LEADER-19.2-SAVA-5

1 472 156,00

40

LEADER-19.2-SAVA-6

552 059,00

15

LEADER-19.2-SAVA-7

184 019,00

5

LEADER-19.2-SAVA-8

1 275716,00

34,66

LEADER-19.2-SAVA-9

196 440,00

5,34

98

Iš viso: 100 (nuo vietos

Iš viso: 3 680 390,00
VPS administravimo išlaidų finansinis planas:
VPS administravimo išlaidų (KPP kodas 19.4)
kategorijos
11.3.1. VVG veiklos išlaidos
11.3.2. VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos
11.3.

Iš viso:

11.3.3.
11.4.
11.4.1.

11.4.2.
11.5.
11.5.1.
11.5.2.

Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus:

2015

projektams įgyvendinti
planuojamos sumos)

Planuojama lėšų (Eur)

Planuojama lėšų (proc.)

690 073,00
230 025,00

75
25

920 098,00

100 (20 proc. visos VPS įgyvendinti skirtos

2016

Planuojamas lėšų poreikis vietos projektams pagal VPS
finansuoti pagal metus (proc. nuo vietos projektams
numatytos sumos)
Planuojamas lėšų poreikis VPS administravimo išlaidoms
pagal metus (proc. nuo VPS administravimui numatytos
9
sumos)
Planuojami papildomi VPS finansavimo šaltiniai
Pagrindimas
VPS įgyvendinimo metu VPS tikslams pasiekti kitais negu
EŽŪFKP finansavimo šaltiniais pasinaudoti numatoma.
-

sumos)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Iš
viso:

-

10

50

16

14

6

4

100
proc.

10

12

16

16

15

14

8

100
proc.

12. VPS įgyvendinimo rodikliai
12.1. VPS pasiekimų produkto (anglų k. „output“) rodikliai

Eil.
Nr.
12.1.1.
12.1.1.1.

VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimas
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.):
Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė NVO, skaičius (vnt.)

ESIF teminiai tikslai
51 10 3
3
4
8
9
2
6
EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys
1A 1C 2B 3A 4A 5C 6A 6B 6C
12

1

4

16

Iš viso:

62
33
99

12.1.1.2.
12.1.1.3.
12.1.1.4.

Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios institucija
(savivaldybė) arba valstybės institucija / organizacija, skaičius (vnt.)
Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius (vnt.)
Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, skaičius
(vnt.):

1

12

13

2

5

7

1

3

4

12.1.1.4.1.

iš jų iki 40 m.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

iš
viso:

12.1.1.4.2.

iš jų daugiau kaip 40 m.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

iš
viso:

3

2

12.1.1.5.
12.1.10.
12.1.10.1.
12.1.11.
12.1.11.1.
12.1.12.
12.1.12.1.
12.1.13.
12.1.13.1.
12.1.14.
12.1.14.1.

Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė 12.1.1.1–12.1.1.5
papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-5 (savarankiška VPS priemonė)
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-6 (savarankiška VPS priemonė)
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-7 (savarankiška VPS priemonė)
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
12
Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-8 (savarankiška VPS priemonė)
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-9 (savarankiška VPS priemonė)
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
-

moterų:
1
vyrų:
1
moterų:
1
vyrų:
1

5

-

-

-

-

2

-

10

-

12

-

-

-

-

-

-

16

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

15

4

-

19

-

-

3

-

-

-

-

-

3

12.2. VPS pasiekimų tikslo rodikliai (anglų k. „target“) rodikliai

12.2.1.1.
12.2.2.2.
12.2.2.1.

12.2.1. Vietos projektų įgyvendinimas
Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius įgyvendinus vietos
projektus (vnt.)
Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius įgyvendinus vietos projektus (vnt.) 12.2.2. VPS administravimas
Sukurtų naujų darbo vietų skaičius VVG administracijoje, vykdant VPS
administravimo veiklą (vnt.)

-

3

-

3

31

18

-

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1
100

12.2.2.2.

13.1.
13.1.1.

13.1.2.

Išlaikytų darbo vietų skaičius VVG administracijoje, vykdant VPS
administravimo veiklą (vnt.)

-

-

-

-

-

-

-

5

-

5

13. VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena
VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos funkcijos pagal subjektus
VVG nariai
VVG nariai VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos funkcijas įgyvendina per visuotinį narių susirinkimą, kuris:
1. renka ir atšaukia VVG pirmininką, valdybos narius, revizorių;
2. svarsto ir pritaria parengtam VPS projektui;
3. svarsto ir tvirtina VVG pirmininko ir valdybos parengtą veiklos ataskaitą, kurioje nurodoma VPS
įgyvendinimo pažanga, iškilę probleminiai aspektai ir kt.;
4. svarsto ir tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį, revizoriaus ataskaitą;
5. vykdo kitas su VPS įgyvendinimu ir stebėsena susijusias funkcijas.

VVG valdymo
organo nariai

VVG nariai susipažįsta su kaimo plėtrą reglamentuojančiais teisės aktais, dalyvauja rengiant VVG teisės aktus,
susijusius su VPS įgyvendinimu, viešina įgyvendinamą VPS.
Asociacijos valdyba vykdo šias VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos funkcijas:
1. priima sprendimus dėl VVG valdymo struktūros ir pareigybių;
2. priima sprendimą dėl VVG pirmininko, valdybos pirmininko ir buhalterio įdarbinimo, nustato jų
atlyginimą;
3. tvirtina dokumentus, susijusius su VPS įgyvendinimu;
4. svarsto ir tvirtina VPS keitimus ar vietos projektų keitimus;
5. atlieka VVG finansuojamų projektų atranką;
6. priima sprendimus dėl paramos teikimo;
7. priima sprendimus dėl VPS įgyvendinimo eigos;
8. svarsto VVG pirmininko parengtą VVG veiklos ataskaitą ir teikia tvirtinimui visuotiniam VVG narių
susirinkimui;
9. vykdo kitas su VPS įgyvendinimu ir stebėsena susijusias funkcijas.
Asociacijos pirmininkas vykdo šias VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos funkcijas:
1. organizuoja ir koordinuoja VVG veiklą;
2. pasibaigus finansiniams metams šaukia ir rengia VVG eilinį visuotinį narių susirinkimą;
3. atsiskaito už VVG veiklą visuotiniam narių susirinkimui;
4. atstovauja VVG, jos vardu sudaro sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
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13.1.3.

VPS administravimo
vadovas

5. pagal savo kompetenciją atstovauja VVG interesams valstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose,
teismuose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
6. organizuoja ir koordinuoja VVG administracinę veiklą;
7. priima ir atleidžia administracijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
8. užmezga ir palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis
9. teikia VVG valdybai svarstyti klausimus, susijusius su VPS įgyvendinimu;
10. vykdo kitas su VPS įgyvendinimu ir stebėsena susijusias funkcijas.
VPS administravimo vadovas vykdo šias funkcijas:
1. koordinuoja, kontroliuoja, vykdo strategijos įgyvendinimą, užtikrina sėkmingą strategijos įgyvendinimą pagal
veiklos planą;
2. nuolat seka visus projekto įgyvendinimo aspektus, teikia informaciją valdybai apie numatomas arba esamas
problemas ir vėlavimus vietos projektų rengime ir jų įgyvendinime;
3. ruošia konkursinius pasiūlymus;
4. ruošia kontraktus ir sutartis, pasirašo jas su tiekėjais ar klientais bei kontroliuoja šių sutarčių vykdymą ir
atsiskaitymą;
5. bendrauja su vietos projektų teikėjais, konsultuoja, informuoja, teikia metodinę pagalbą;
6. kontroliuoja vietos projektų įgyvendinimą;
7. užtikrina terminų laikymąsi strategijos įgyvendinimo laikotarpiu, laiku teikiamų dokumentų ir duomenų
teisingumą;
8. kontroliuoja ar laiku pateikti ir tinkamai parengti mokėjimo prašymai Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (NMA, ŽŪM);
9. užtikrina tinkamą strategijos įgyvendinimo mokėjimo prašymų ir ataskaitų parengimą NMA;
10. užtikrina tinkamą strategijos įgyvendinimo dokumentų parengimą, registravimą, vykdymą, kontrolę;
11. inicijuoja ir rengia kitus projektus, kurie padės kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse,
didinant gyventojų užimtumą, skatinant bendruomenių verslumą;
12. palaiko glaudžius ryšius su NMA, ŽŪM, VVG tinklu, Kaimo tinklu, rajono savivalda, bendruomenėmis, su
įvairiomis organizacijomis, verslininkais, rėmėjais ir kitomis organizacijomis dalinantis informacija, patirtimi
sprendžiant strategijos įgyvendinimo klausimus;
13. sprendžia, iškilusius su strategijos įgyvendinimu, juridinius klausimus;
14. kelia kvalifikaciją, gilina žinias, reikalingas tinkamai projekto vadovo darbui atlikti;
15. formuluoja darbo užduotis ir pavedimus projekto vadovui atskaitingiems asmenims;
16. ruošia medžiagą Vietos veiklos grupės visuotiniams ir valdybos susirinkimams, vykdo VVG pirmininko
įsakymus, valdybos raštiškus pavedimus;
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13.1.4.

VPS finansininkas ir
(arba) buhalteris

17. nagrinėja organizacijų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus, skundus ir nustatyta tvarka teikia
atsakymus, kiek leidžia jo kompetencija;
18. vykdo Vietos projektų patikras ir rengia ataskaitas apie jų įgyvendinimą.
VPS finansininkas ir (arba) buhalteris vykdo šias funkcijas:
1. laikydamasis apskaitos taisyklių ir instrukcijų, organizuoja finansinę – buhalterinę apskaitą, užtikrina
finansinių – ūkinių operacijų teisėtumo, organizacijos lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo
dokumentų įforminimo kontrolę;
2. laiku ir kokybiškai parengia ir pateikia finansines ataskaitas reikiamoms instancijoms;
3. taiko apskaitos ir skaičiavimo darbų kompiuterizavimo šiuolaikines priemones, tobulesnes buhalterinės
apskaitos formas bei metodus;
4. taip organizuoja buhalterinę apskaitą, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:
4.1. apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės ir laiku
fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija;
4.2. tiksliai apskaitomos visos piniginės lėšos, pajamų ir išlaidų operacijų tikslingumui patvirtinti ir ataskaitom
pildyti;
4.3. tvarkoma organizacijos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaita;
4.4. teisingai apskaičiuotas ir laiku pravestas fizinių asmenų pajamų mokestis ir kitos įmokos į biudžetą,
valstybinio socialinio draudimo įnašai, grąžintos bankams paskolos, įsiskolinimai juridiniams ir fiziniams
asmenims;
4.5. buhalterinės apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu
laiku pateikiamos aukštesnėm instancijom;
4.6. tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatyta tvarka
perduodamos į archyvą.
5. rengia ir teikia informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą vietos projektų rengėjams finansiniais
klausimais;
6. atlieka vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo kontrolę ir priežiūrą;
7. atlieka vietos projektų mokėjimų administracinės atitikties vertinimą;
8. rengia finansines ataskaitas ir kitus atskaitomybės dokumentus susijusius su paramos fondų reikalavimais;
9. rengia projektų biudžetus, rengia mokėjimų prašymus NMA, rengia informaciją projekto vadovui apie
projekto biudžeto vykdymą;
10. rengia dokumentus darbuotojų priėmimui ir atleidimui iš darbo, pildo darbo apskaitos žiniaraščius, teisingai
ir laiku apskaičiuoja ir išmoka darbuotojams darbo užmokestį.
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13.1.5.

13.1.5.1.

13.1.5.2.

kiti VVG
administracijos
darbuotojai:
VPS administratorius
(-iai)

VPS viešųjų ryšių
specialistas (-ai)

VPS administratorius (-iai) vykdo šias funkcijas:
1. vykdo strategijos įgyvendinimą;
2. parengia įvairių vidaus teisės aktų bei tvarkos dokumentų projektus;
3. parengia kvietimus teikti vietos projektų paraiškas;
4. registruoja vietos projektų paraiškas, pildo vietos projektų paraiškų registracijos žurnalą;
5. pildo vietos projekto paraiškos administravimo kontrolinius atžymų lapus;
6. atlieka vietos projektų paraiškų vertinimą;
7. rengia medžiagą posėdžiui dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo:
7.1. parengia projektų paraiškos vertinimo ataskaitas,
7.2. parengia vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestines,
7.3. pildo posėdžių dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo darbo organizavimo suvestines,
7.4. parengia posėdžių protokolus;
8. rengia VVG paramos sutarties pakeitimus;
9. teikia informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą bendruomenėms;
10. tvarko VVG gaunamus ir siunčiamus dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus;
11. parengia VVG pirmininko įsakymų projektus;
12. užtikrina teisės aktų reikalavimus valdant personalą;
13. parengia medžiagą VVG valdybos posėdžiams;
14. administruoja VVG atliekamus viešuosius pirkimus.
VPS viešųjų ryšių specialistas vykdo šias funkcijas:
1. užtikrina, kad visuomenė ir projekto dalyviai (projektą vykdantys asmenys, projekto tikslinės grupės, projekto
rezultatus naudojantys asmenys) būtų informuoti apie tai, kad VPS finansuojama iš EŽŪFKP ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
2. kontroliuoja, kaip užtikrinama, kad visuomenė ir projekto dalyviai (projektą vykdantys asmenys, projekto
tikslinės grupės, projekto rezultatus naudojantys asmenys) būtų informuoti apie tai, kad vietos projektai
finansuojami iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, vietos projektų tinkamą viešinimą;
3. rengia pranešimus visuomenei apie VVG vykdomą veiklą ir VPS įgyvendinimą, iniciatyvas ir jų įtaką
gyventojams;
4. organizuoja VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginius (mokymus, informacinius renginius,
konferencijas ir kt.);
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13.2.
13.2.1.
13.2.2.

13.2.3.

13.2.3.1.
13.2.3.2.
13.3.
13.3.1.

5. bendrauja su vietos projektų teikėjais ir pilietinės visuomenės, verslo bei vietos valdžios sektorių atstovais,
konsultuoja, informuoja, teikia metodinę pagalbą VPS įgyvendinimo klausimais;
6. kaupia ir sistemina informaciją apie kaimo plėtros situaciją ir galimybes, bendradarbiavimo partnerius ir jų
veiklą;
7. savo iniciatyva VVG pirmininkui siūlo pranešimų visuomenei temas;
8. organizuoja ir rengia spaudos konferencijas, viešųjų ryšių kampanijas, VVG veiklos pristatymus: suderina
renginių dalyviams tinkamą laiką, parengia scenarijų, kurį iš anksto išplatina visiems renginio dalyviams;
9. užmezga ir palaiko gerus ryšius su žiniasklaida: laiku pateikia išsamią informaciją žiniasklaidai;
10. administruoja VVG interneto svetainę, rengia, įkelia ir prižiūri ten esančią informaciją;
11. prireikus, veda spaudos konferencijas, pristatymus, pagal galimybes užtikrina žiniasklaidos dalyvavimą
šiuose renginiuose;
12. atsako į suinteresuotiems asmenims rūpimus klausimus apie VVG vykdomą veiklą ir VPS įgyvendinimą;
13. operatyviai reaguoja į viešojoje erdvėje pasirodžiusią su VVG susijusią neteisingą ar kritinę informaciją.
VVG darbuotojų gebėjimai įgyvendinti VPS
VPS administravimo VPS administravimo vadovui – turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 3 m. darbo patirtį projektų valdymo
vadovas
srityje;
VPS finansininkas ir VPS buhalterinės apskaitos specialistui ir (arba) finansininkui – turėti aukštąjį išsilavinimą buhalterinės apskaitos
(arba) buhalteris
tvarkymo ar finansų srityje ir ne mažesnę nei 2 m. darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų
valdymo srityje
kiti VVG
administracijos
darbuotojai:
VPS administratorius VPS administratoriui – turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį projektų valdymo srityje
VPS viešųjų ryšių
Viešųjų ryšių specialistui (VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatintojui) – turėti aukštąjį išsilavinimą, taip pat
specialistas
turėti žinių LEADER metodo įgyvendinimo ir kitose kaimo plėtros politikos srityse
VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus sistemos apibūdinimas
VVG subjektų vaidmuo VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus sistemoje:
• VVG valdymo organas: Asociacijos valdyba – svarsto VVG pirmininko parengtą VVG veiklos ataskaitą, atlieka VVG finansuojamų
projektų atranką, priima sprendimus dėl paramos lėšų projektams įgyvendinti skyrimo, inicijuoja ir rengia projektus, kurie padės kurti
patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse; Asociacijos pirmininkas – atsako už Asociacijos veiklos organizavimą ir jos tikslų
įgyvendinimą, kontroliuoja Asociacijos tikslų įgyvendinimą, užmezga ir palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis.
• VPS finansininkas ir (arba) buhalteris – rengia ir teikia informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą vietos projektų rengėjams
finansiniais klausimais, atlieka vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo kontrolę ir priežiūrą, rengia finansines
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ataskaitas ir kitus atskaitomybės dokumentus susijusius su paramos fondų reikalavimais, rengia projektų biudžetus, mokėjimų
prašymus NMA bei informaciją VVG administravimo vadovui apie projekto biudžeto vykdymą.
• VPS projekto administratorius (-iai) – rengia kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, koordinuoja vietos projektų įgyvendinimą,
registruoja vietos projektų paraiškas, atlieka vietos projektų paraiškų vertinimą, rengia medžiagą posėdžiui dėl lėšų vietos projektams
įgyvendinti skyrimo, rengia VVG paramos sutarties pakeitimus, teikia informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą suinteresuotiems
asmenims, administruoja VVG atliekamus viešuosius pirkimus.
• VPS viešųjų ryšių specialistas – bendrauja su vietos projektų teikėjais ir pilietinės visuomenės, verslo bei vietos valdžios sektorių
atstovais, konsultuoja, informuoja, teikia metodinę pagalbą, kaupia ir sistemina informaciją apie kaimo plėtros situaciją ir galimybes,
bendradarbiavimo partnerius ir jų veiklą, organizuoja gyventojų aktyvinimo renginius, užtikrina VVG ir VPS viešumo didinimo
veiksmus, administruoja VVG internetinę svetainę, palaiko glaudžius ryšius su NMA, ŽŪM, VVG tinklu, Kaimo tinklu, rajono
savivalda, bendruomenėmis ir kitomis organizacijomis bei verslininkais.
Informacija apie VPS įgyvendinimo eigą teikia:
1. VVG nariams:
• VVG primininkas visuotinio susirinkimo metu atsiskaitydamas už VVG veiklą, atsakydamas raštu ar žodžiu į VVG narių
paklausimus;
• VVG valdyba teikdama tvirtinti visuotiniam VVG narių susirinkimui VVG veiklos ataskaitą;
• VVG revizorius teikdamas virtinti visuotiniams VVG narių susirinkimui revizoriaus ataskaitą.
2. VVG valdymo organo nariams:
• VVG primininkas teikdamas VVG veiklos ataskaitą;
• VVG pirmininkas, VPS administravimo vadovas, VPS finansininkas ir atskiri darbuotojai, susiję su VPS administravimu VVG
valdybos posėdžiuose pateikdami aktualią VPS įgyvendinimo informaciją.
3. VVG revizoriui:
•
VVG pirmininkas teikdamas metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
•
VVG pirmininkas, VVG valdyba VPS administravimo vadovas, VPS finansininkas ir atskiri darbuotojai, susiję su VPS
administravimu pateikdami aktualią VPS įgyvendinimo informaciją tikrinant metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
4. VPS administravimo vadovui:
• VVG nariai, VVG valdyba, VVG pirmininkas suformuluodami aktualias VPS įgyvendinimo užduotis;
• VPS finansininkas, atskiri darbuotojai, susiję su VPS administravimu atsiskaitydami už savo veiklą.
5. VPS finansininkui, atskiriems darbuotojams, susijusiems su VPS administravimu:
• VVG nariai, VVG valdyba, VVG pirmininkas, VVG administracijos vadovas suformuluodami aktualias VPS įgyvendinimo
užduotis.
Atskaitomybės (pavaldumo) tarp atskirų įgyvendinant VPS dalyvaujančių VVG subjektų sistema:
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VVG visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias valdymo organas VVG, šiam valdymo organui pavaldi VVG valdyba, VVG
pirmininkas, VVG administracija. Visuotinis VVG narių susirinkimas iš savo narių renka VVG revizorių, kuris kontroliuoja ir prižiūri visą
VVG veiklą. VVG valdyba yra vykdantysis VVG valdymo organas, už savo veiklą atsiskaitantis visuotiniam VVG narių susirinkimui.
VVG valdybai pavaldūs VVG pirmininkas ir VVG administracija. VVG pirmininkas yra atstovaujamasis VVG valdymo organas, kuris
atstovauja VVG santykiuose su trečiaisiais asmenimis. VVG pirmininkui atskaitinga VVG administracija. VVG administracija tiesiogiai
pavaldi VVG administracijos vadovui bei atskaitinga VVG pirmininkui. Esant poreikiui VVG gali sudaryti papildomus ir specialius VPS
stebėsenos ir vertinimo organus, kurie atliks išsamų VPS įgyvendinimo, rodiklių ir rezultatų pasiekimo ir vertinimą. Toks vertinimas
atliekamas pagal NMA parengtą ir patvirtintą VPS įgyvendinimo vertinimo ataskaitą.
VVG visuotiniame narių susirinkime renka VPS įgyvendinimo stebėsenos grupę, kurios nariai vykdo VPS stebėseną, dirba posėdžių forma,
pagal Kauno rajono 2016–2022 m. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos grupės reglamentą (patvirtinta 2017 m. sausio 30 d.
protokolu Nr. 113), kuris viešai prieinamas interneto svetainėje www.kaunorvvg.lt.
Nustačius faktą ir įvertinus, kad VPS yra įgyvendinama netinkamai veikia aukščiau aprašyta VVG atskaitomybės sistema. Priklausomai
nuo to, kuris VPS įgyvendinime dalyvaujantis subjektas nustato, kad VPS įgyvendinama netinkamai, kreipiamasi į tiesioginiuose
pavaldumo santykiuose esantį valdantįjį subjektą nurodant įvertintus netinkamo VPS įgyvendinimo faktus ir siūlant priemones problemai
spręsti.
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