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I. KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖ – SOCIALINĖ 

SITUACIJA 

Kaišiadorių rajonas įsikūręs beveik Lietuvos viduryje, tarp didžiausiųjų Lietuvos miestų – 

Vilniaus ir Kauno, patogiai pasiekiamas magistrale automobiliu. Keliais patogu važiuoti iš Alytaus, 

Prienų, Birštono, Jonavos, Elektrėnų ir kitų miestų. Važiuojant iš kitų Lietuvos miestų – Klaipėdos, 

Šiaulių, Radviliškio, Kėdainių, Jonavos – į Kaišiadoris patogu atvykti traukiniu. Greta esantys didieji 

Lietuvos miestai, geležinkelio linija, geri keliai, patogus oro uostų pasiekiamumas rodo, kad 

Kaišiadorių rajonas – puiki vieta verslo kūrimui ir vystymui.  

Kaišiadoryse jau daugiau nei 40 metų veikia Kaišiadorių verslo ir technologijų mokykla, 

ruošianti 10 praktiškų specialybių, 16 metų – Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras, 

padedantis pradedantiesiems verslininkams konsultacijomis, įmonių steigimo dokumentais, seminarais, 

informacija apie paramą verslui, biuro bei kitomis paslaugomis. 

2018 m. pradžioje Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikė 448 mažos ir vidutinės verslo įmonės 

(2017 m. pradžioje – 454, 2016 m. pradžioje – 430, 2015 m. pradžioje – 431)  ir 2 didelės verslo 

įmonės.  

Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2018 m. pradžioje veikė 609 ūkio subjektai (2017 m. 

pradžioje – 621, 2016 m. pradžioje – 575), iš kurių 448 – mažos ir vidutinės verslo įmonės. 2017 

metais rajone įsteigta 41 verslo įmonė (2016 m. – 43, 2015 m. – 32). Tarp įsikūrusių ir jau daugelį metų 

veikiančių įmonių dominuoja labai mažos įmonės, kuriose dirba iki 9 darbuotojų. Rajone veikia dvi 

didelės įmonės (turinčios daugiau nei 500 darbuotojų) – AB Kaišiadorių paukštynas ir ŽŪB 

„Nematekas“. 

Iš 841 vietos vienetų, veikusių 2017 m. pradžioje, 27 proc. veikė didmeninės ir mažmeninės 

prekybos bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto srityse, 10 proc. apdirbamosios 

gamybos, 9 proc. kito aptarnavimo, 8 proc. meno ir pramogų organizavimo, 6 proc. žemės ūkio, 

miškininkystės ir žuvininkystės, 6 proc. transporto ir saugojimo, 5 proc. statybos, likę –  kitose 

įvairiose srityse.  

Didžiausios rajono įmonės pagal darbuotojų skaičių: AB „Kaišiadorių paukštynas“, ŽŪB 

„Nematekas“, G. Kanaševičiaus įmonė „Desė“, UAB „Kaišiadorių paukštyno mažmena“, UAB 

„Gudobelė“, UAB „Clemence Richard“, UAB „Žiežmarių mėsa“, UAB „Roda“, Kaišiadorių vartotojų 

kooperatyvas, UAB „Rumšiškių paukštynas“, Valstybinė įmonė „Miškų urėdija“, UAB „Savingė“, 

UAB „Kaišiadorių vandenys“, UAB „Ovalda“, UAB „Aradva“, UAB “Dinapolis“, UAB „Vėjo 

laukas“, UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, UAB „D Line production“, UAB „Dovaina“, UAB „Savex“.  
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Rajone veikia trys dideli paukštynai – AB „Kaišiadorių paukštynas“, UAB „Rumšiškių 

paukštynas“, UAB „Girelės paukštynas“, taip pat keletas mažesnių – S. Petkevičiaus įmonė „Petkus“, 

Mariaus Steponavičiaus paukščių ūkis, kiti. Mėsos gamybos srityje daug metų dirba ŽŪB 

„Nematekas“, UAB „Žiežmarių mėsa“, UAB „Kadagio dūmas“, žuvies – G. Kanaševičiaus įmonė 

„Desė“, duonos, pyrago gaminius gamina UAB „Gudobelė“, konditerijos gaminius – UAB „4less“, J. 

Špakauskienės PĮ, šaldytus produktus – UAB „D. Gelombickienė ir partneriai“. UAB „Kaišiadorių 

agrofirma“ veikia skerdykla, prekiaujama šviežia mėsa. UAB „Zūbiškių konservai“, MB „Vidneras“, 

UAB „Kadagio dūmas“ teikia mėsos konservavimo paslaugas.  

Daugiau nei 50 įmonių veikia medienos apdirbimo ir baldų gamybos srityje. Baldus gamina 

UAB „Clemence Richard“, UAB „A. Jasevičiaus baldai“, UAB „Nemuno baldų prekyba“, Nerijaus 

Bučio įmone, UAB „ESD baldai“, UAB „Leskava“ ir kitos įmonės. UAB „Roda“ gamina medinius 

surenkamus namus, langus, duris, didžioji dalis produkcijos eksportuojama. UAB „Tilas“ – duris. 

Medienos ruoša ir apdirbimu užsiima J.Kerševičiaus individuali įmonė, UAB „Mano medis“, UAB 

„Kelmynas“, Raimondo Sasnausko įmonė, UAB „Uvėda“, UAB „Litarbo“, kt. 

 UAB „Gambera“ daugelį metų gamina automobilinius oro filtrus, UAB „Arostė“ – kilimėlius 

automobiliams. Didžiausias gėlių augintojas – UAB „Žiežmarių gėlės“. Statybines, chemines, 

automobilių eksploatacines medžiagas gamina UAB „Savingė“. Veikia du rėmelių gamintojai – UAB 

„Savex“ ir UAB „Viarti“.  

UAB „Dinapolis“ – žinomas žemės ūkio padargų, priekabų gamintojas. V. Puroklio įmonė 

„Pirties krosnys“ gamina krosneles pirčiai, lauko židinius, tvoras, vartus, laiptus, balkono tvoreles. 

UAB „Dovaina“ gamina įvairius įrenginius maisto pramonei, nestandartines metalo konstrukcijas, 

UAB „D line Production“ – metalines durų rankenas, kitus metalo gaminius. UAB „Juodoji audinė“ – 

audinių auginimu, pašarų gamyba, kailių siuvimu. Apsaugos paslaugas teikia UAB „Rimsigna“. Didelį 

maisto ir kitų buities prekių parduotuvių tinklą rajone turi Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas bei UAB 

„Aradva“. Statybinėmis medžiagomis bei ūkinėmis prekėmis prekiauja UAB „Divenda“. UAB „BHJ 

Baltic“ užsiima šalutinių mėsos produktų perdirbimu, pašarų gamyba. Rajono verslų įvairovė gana 

didelė, nemažai įmonių veikia automobilių remonto, statybos, transporto paslaugų, pramogų srityse. 

Kaišiadorių rajone veikia keturios socialinės įmonės – UAB „Ovalda“, UAB „Printėja“, 

Gražinos Marcinkevičienės įmonė, UAB „Kauno skalbykla“. 

Rajone veikia 24 sodybos, teikiančios nakvynės, salių nuomos, kaimo turizmo paslaugas. 

Veikia 16 kavinių ir restoranų, 8 apgyvendinimo įstaigos, 2 konferencijų centrai, turizmo ir verslo 
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informacijos centras. Rajone yra daugiau nei 20 konferencijų salių, kurių didžiausioje telpa iki 300 

žmonių. Vienu metu viešbučiuose ir sodybose galima apgyvendinti apie 1200 turistų. 

Išankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis gyventojų skaičius savivaldybėje 

mažėja: 2018 m. pradžioje savivaldybėje gyveno 31 242 gyventojai, 2017 m. pradžioje – 30 836 

gyventojai, 2016 m. pradžioje – 31 447 gyventojai, 2015 m. pradžioje – 31 915 gyventojų, 2014 m. 

pradžioje – 32 358, 2013 m. pradžioje – 32 922. Kaišiadorių rajono savivaldybė 2017 m., kaip ir 2016 

m., vėl tapo vyriškiausia Lietuvos savivaldybe. Čia 1000 vyrų tenka tik 960 moterys (2016 m. – 964, 

2015 m. – 965, 2014 m. – 970). 

Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2017 m. pabaigoje savivaldybėje buvo įregistruoti 2267 

bedarbiai, vidutinis  bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus žmonių buvo 0,4 proc. didesnis nei metų 

pradžioje ir sudarė 7,4 procento (Lietuvoje – 7,9 procentai, Kauno apskrityje – 7,2 procento). 

Pagal Lietuvos laisvos rinkos instituto paskelbtą „Lietuvos savivaldybių indeksas 2017“  

Kaišiadorių r. savivaldybė 2017 m. užima 24-25 vietas (kartu su Ukmergės r. sav.) mažųjų 

savivaldybių reitinge, surinkusi 54 balus iš 100 galimų. Lyginant su kitomis savivaldybėmis, geriausiai 

įvertintos „Sveikatos ir socialinės rūpybos”, „Administracijos” ir „Biudžeto” sritys. 

Kaišiadorių r. savivaldybė, kaip ir 2016 m. indekse, gerą „Sveikatos ir socialinės rūpybos” 

įvertinimą (73 balai iš 100) ir patenka tarp dešimt geriausią balą gavusių mažųjų savivaldybių, gavo dėl 

mažesnės nei vidutinės socialinės pašalpos gavėjų dalies (3 proc. lyginant su 4,3 proc.), būsto šildymo 

kompensacijos gavėjų dalies (2,3 proc. lyginant su 4,2 proc.), nedarbo lygio (7 proc. lyginant su 9,7 

proc.). Taip pat išlaidos soc. paslaugoms perkant nevyriausybinių organizacijų paslaugas (kurios 

paprastai būna pigesnės nei viešojo sektoriaus) sudarė net 33 proc., kuomet vidurkis tarp mažųjų 

savivaldybių vos viršijo 8 proc. 

Kaišiadorių rajono savivaldybė patenka į dešimt geriausių mažųjų savivaldybių pagal rodiklio 

grupę ,,Biudžetas“ (86 balai iš 100). „Biudžeto” srities balą pagerino maža savivaldybės 

administracijos išlaikymo išlaidų dalis nuo patvirtinto biudžeto (5,6 proc. lyginant su 7,8 proc. 

vidurkiu), 2016 m. nei vienas nevykdytas vidaus sandoris, taip pat visi viešieji pirkimai buvo 

skelbiami. 

Kaišiadorių rajono savivaldybė patenka į dešimt geriausių mažųjų savivaldybių ir pagal rodiklio 

grupę ,,Administracija“ (94 balai iš 100). Kalbant apie „Administracijos” sritį verta pabrėžti, kad 

Kaišiadorių r. savivaldybės administracijoje užimtų pareigybių skaičius 1000 gyventojų 2016 m. buvo 

vienas mažiausių – 5 lyginant su 7,6 vidurkiu. Tačiau tai nesutrukdė beveik visus gyventojų prašymus 

išnagrinėti laiku. 
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1. INVESTICIJOS 

 
Siekiant pagerinti gyvenimo kokybę Kaišiadorių rajono savivaldybėje, rengiami ir 

įgyvendinami viešosios infrastruktūros gerinimo ir plėtros, aplinkos apsaugos, socialinės apsaugos, 

turizmo plėtros bei kiti investiciniai projektai. 

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, vykdydamas veiklą vienoje iš skyriui priskirtų 

sričių – investicinių projektų finansinei Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų fondų paramai 

gauti rengimas ir įgyvendinimo koordinavimas, 2017 metais koordinavo Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų ir kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdymą. 

2017 metais buvo gautas finansavimas ir pasirašytos finansavimo sutartys: dvylika projektų, 

finansuojamų ES lėšomis regioninio planavimo būdu ir dvejiems projektams valstybinio planavimo 

būdu; gautas finansavimas sudalyvavus dvejose konkursinėse priemonėse; vienas projektas buvo 

vykdomas  Kultūros paveldo departamento lėšomis; parengtos paraiškos ir gautas finansavimas 

dvejiems projektams iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos; vienas projektas įgyvendinamas dalinai 

finansuojant Lietuvos aplinkos apsaugos fondo lėšomis. 

 

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI (pasirašytos finansavimo sutartys) 

Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko  parko  sutvarkymas ir pritaikymas 

rekreaciniams, poilsio  ir sveikatinimo poreikiams 

Projekto tikslas – skatinti ekonominę bei socialinę 

plėtrą Kaišiadorių mieste, sudarant sąlygas gyventojų 

užimtumo didėjimui. Šiam tikslui pasiekti buvo numatytas 

Kaišiadorių miesto centrinėje dalyje esančio A. M. Brazausko 

parko rekonstravimas. Vykdant parko sutvarkymo darbus buvo 

siekiama išlaikyti pagrindinę takų struktūrą, parko erdves 

suskirstyti į pasyviam ir aktyviam visuomenės poilsiui bei 

sveikatos stiprinimui skirtas erdves, pasinaudojant esamais ir 

papildomais gamtiniais resursais bei fizinės kultūros įranga. 

Parko atnaujinimas apėmė esamos parko takų struktūros 

rekonstrukciją, papildant ją naujais takais. Atliktas esamų 

neveikiančių inžinerinių tinklų demontavimas. Rekonstruojant 

parką išardytas senas baseinėlis, jo vietoje suprojektuota trijų 

Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. Brazausko 
parkas įgyvendinus projektą 

Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. 
Brazausko parkas įgyvendinus projektą 
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baseinų-fontanų kompozicija. Parke buvo suprojektuota ir įrengta poilsio, vaikų žaidimų aikštelės bei 

sveikatingumo takas su sporto aikštelėmis prie Lomenos upės. Atliktas dekoratyvinis parko teritorijos 

dalių apželdinimas, pasodinti daugiamečių ir vienmečių gėlių gėlynai, puošniai žydinčių medžių ir 

krūmų kolekcijos. Buvo įrengtas parko apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema. Įgyvendinus  

techniniame projekte  numatytus sprendinius buvo sutvarkyti parko įėjimo laiptai, tenkinant žmonių su 

negalia reikmes.  

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1V-523 „Dėl 

finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-

CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ projektui įgyvendinti buvo skirtos ES struktūrinių 

fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 880 539,71 Eur. 

Veiklų pradžia – 2016 m. liepos mėn. 

Veiklų pabaiga – 2018 m. sausio mėn. 

Projekto biudžetas: 

Bendra projekto vertė 979 068,20 Eur;  

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 786 653 Eur; 

Valstybės biudžeto lėšos 93 886,71 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos 98 528,49 Eur. 

2016 m. liepos 12 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir UAB 

„Jurmelsta“ direktorius pasirašė rangos darbų sutartį dėl Kaišiadorių miesto A. M. Brazausko parko 

rekonstrukcijos. Parko rekonstrukcijos projekto kaina 743 281,62 Eur. Bendra statybos darbų 

skaičiuojamoji kaina buvo 880 985 Eur. Paskelbus atvirą viešųjų pirkimų konkursą sutaupyta virš 130 

tūkst. Eur. Statybos darbai pagal techninį projektą pilnai atlikti ir savivaldybės statybos komisijos 

priimti 2017 m. spalio 3 d. Papildomai buvo atliktas takelių drenažas, įrengtos vaizdo stebėjimo 

kameros, pastatyti stacionarūs sporto įrenginiai – šachmatų stalai ir teniso stalas, disgolf taikinys. Šiuo 

metu agentūrai pateiktas paskutinis mokėjimo prašymas. Rangos ir papildomų darbų kaina 817 347,26 

Eur. 

 

Kaišiadorių miesto viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės sveikatinimo veiklai bei 

poilsiui 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1V-394 „Dėl 

finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 
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veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-

CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ projektui įgyvendinti buvo skirtos ES struktūrinių 

fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 535 797,00 Eur. 

Veiklų pradžia  – 2015 gegužės mėn. 

Veiklų pabaiga  – 2019 birželio mėn. 

Projekto biudžetas: 

Bendra projekto vertė 666 353,96 Eur; 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 492 354 Eur; 

Valstybės biudžeto lėšos 43443 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos 130 556,96 Eur. 

2017 m. panaudotas finansavimas: 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšos 9363,72 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos 2281,63 Eur. 

Projekto metu planuojama sutvarkyti apie 1 ha ploto teritoriją prie miesto Girelės II (Ščebnicos) 

tvenkinio. Planuojamos pagrindinės veiklos: tvenkinio prieigų sutvarkymas, takų, žaidimų ir sporto 

aikštelių bei mažosios architektūros elementų (suoliukų, šiukšliadėžių, dviračių stovų, persirengimo 

kabinų) įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas. 2017 metais buvo parengtas techninis 

darbo projektas, parengti ir suderinti su Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) viešųjų 

pirkimų dokumentai rangos darbams pirkti. 

 

Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę 

erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (I etapas) 

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra 

pagrindinėje miesto dalyje (adresu Gedimino g. 69, Kaišiadorys) 

šalia tokių objektų kaip Kaišiadorių rajono savivaldybė, A. M. 

Brazausko parkas, Kaišiadorių kultūros ir meno centras, 

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija. Kaišiadorių rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos vieta yra patogi ir tinkama 

viešajai paslaugai teikti, o paslaugų prieinamumas bus dar labiau 

užtikrinamas sukūrus naujas erdves veiklai ir užtikrinus neįgaliųjų patekimą į biblioteką. Kaišiadorių 

rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastatas yra pastatytas 1978 m. Nuo pastatymo, pastatas 

nebuvo nė karto rekonstruojamas, buvo atlikti tik smulkūs remonto darbai. Atsižvelgus į dabartinius 

Kaišiadorių miesto viešoji biblioteka 
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lankytojų poreikius ir šiuolaikinės ir naujoviškos bibliotekos reikalavimus užtikrinti bibliotekos erdvę 

bendruomenės narių poreikių tenkinimui, bus atliekami Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos paprastojo remonto darbai (planuojama atlikti vidaus apdailos darbus, vidaus santechnikos 

darbus, vidaus elektros tinklų atnaujinimą, elektroninių ryšių atnaujinimą, apsauginės ir gaisrinės 

signalizacijos atnaujinimą, šildymo sistemos atnaujinimą). Po projekto įgyvendinimo čia bus ir toliau 

tęsiama dabartinė veikla, t. y. organizuojami renginiai, vyks edukacijos bei padidės šių renginių 

intensyvumas. Atnaujintas bibliotekos pastatas suteiks galimybę lankytojams turiningai praleisti 

laisvalaikį, plėsti žinias, bendrauti ir patiems inicijuoti veiklas. 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro  2017 m.  gegužės 3 d. įsakymu Nr. ĮV-621 „Dėl 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. ĮV-837 „Dėl finansavimo 

skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo 

priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ pakeitimo į 

finansuojamų projektų sąrašą buvo įtrauktas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos projektas 

– Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą 

vietos bendruomenės poreikiams (I etapas). Projektui įgyvendinti buvo skirtos ES struktūrinių fondų 

lėšos – 167836,41 Eur. 

Veiklų pradžia  – 2017 m. gegužės mėn. 

Veiklų pabaiga  – 2018 m.  rugsėjo mėn. 

Projekto biudžetas: 

Bendra projekto vertė 297 580,77 Eur; 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 167 836,41 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos  129 744,36 Eur. 

2017 m. panaudotas finansavimas: 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšos 4698,19 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos 16000 Eur. 

Paskelbus bibliotekos paprastojo remonto darbų supaprastintą atvirą konkursą statybos rangos 

darbai buvo nupirkti už 146861,55 Eur. Paprastojo remonto darbų atlikimo terminas 8 mėnesiai. 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, pagal šią rangos sutartį Savivaldybė 

prisidės 22 030 Eur. 
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Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių rajone 

Projekto tikslas sudaryti sąlygas Kaišiadorių rajono šeimoms 

gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų 

prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant 

įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus bei padėti stiprinti šeimos 

identitetą. 

Projekto metu buvo įkurti Algirdo Brazausko gimnazijoje 

Kaišiadorių rajono Bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose yra 

teikiamos įvairios paslaugos savivaldybės šeimoms:  

1. besikreipiančiųjų asmenų konsultavimas ir informavimas 

bei nukreipimas į atitinkamas projekto veiklas, projekto tikslinės 

grupės ir visuomenės informavimas apie projektą, jo naudą ir rezultatus; 

2. psichosocialinė pagalba – individualus ir grupinis psichosocialinis konsultavimas; 

3. sociokultūrinės paslaugos – šeimų klubų užsiėmimai ir stovyklų šeimoms organizavimas;  

4. pozityvios tėvystės mokymai – tėvystės įgūdžių lavinimas ir kursai nėščiosioms bei jų 

artimiesiems. 

Projekto tikslinė grupė – šeimos, tėvai, 

vaikai, nėščiosios ir kiti asmenys, kuriems 

reikalinga kompleksinė ir kvalifikuota socialinė 

pagalba. Projektas įgyvendinimas kartu su 

partneriais: Kaišiadorių socialinių paslaugų 

centru, Viešąja įstaiga Paparčių šv. Juozapo 

šeimos namais ir Viešąja įstaiga Rumšiškių 

muziejaus dvaro akademija. 

Projekte numatyta veiklas vykdyti visose 

11 (vienuolikoje) Kaišiadorių rajono seniūnijų, 

tam kad būtų užtikrintas paslaugų prieinamumas 

kuo arčiau tikslinės grupės gyvenamosios vietos. 

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. buvo pradėtos teikti 

individualios tęstinės psichologo konsultacijos 

Kaišiadorių miesto ir Paparčių seniūnijose. Nuo 2017 m.  lapkričio mėn. pradėjo vykti tęstiniai 

Tėvystės įgūdžių lavinimo užsiėmimai trims skirtingoms tėvų grupėms Kaišiadorių miesto ir 

Kaišiadorių rajono Bendruomeniniai šeimos namai prieš 
projektą ir projekto įgyvendinimo metu 

Vaikų užimtumas Kaišiadorių rajono 
Bendruomeniniuose šeimos namuose 
tėvystės įgūdžių lavinimo užsiėmimų 
metu 
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Kaišiadorių apylinkės seniūnijose. Nuo projekto pradžios įvairiuose projekto užsiėmimuose yra 

sudalyvavęs 61 asmuo.  

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu „Dėl 

finansavimo skyrimo projektui, pateiktam 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo 

priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektui įgyvendinti buvo skirtos 

ES struktūrinių fondų lėšos – 254 983,47 Eur. 

Veiklų pradžia – 2017 m. rugpjūčio mėn. 

Veiklų pabaiga – 2020 m. spalio mėn. 

Projekto biudžetas: 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 254 983,47 Eur. 

2017 m. panaudotas finansavimas: 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 3 752,46 Eur (taip pat gautas 31 200 Eur avansas). 

Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Kaišiadorių rajone 

Projektas skirtas pagerinti neformaliojo švietimo veiklų kokybę ir padidinti jų prieinamumą 

Kaišiadorių rajone. Siekiant projekto tikslo planuojama atnaujinti Kaišiadorių švietimo ir sporto 

paslaugų centro (toliau – Sporto centras) ir Kaišiadorių meno mokyklos (toliau – Meno mokykla) 

infrastruktūrą. Sporto centre vyksta įvairių sporto šakų treniruotės, tačiau didžiausias poreikis yra 

pagerinti krepšinio, plaukimo, atletinės gimnastikos ir dziudo sporto šakų bazių kokybę, padidinti jų 

prieinamumą bei išplėsti Sporto centre vykdomas veiklas įtraukiant naują sporto šaką – tinklinį. Iš viso 

projekte planuojamos investicijos į 5 sporto šakas: krepšinį, plaukimą, atletinę gimnastiką, dziudo ir 

tinklinį įsigyjant naujus treniruoklius, krepšinio, tinklinio aikštelių įrangos komplektus, plaukimui 

reikalingą įrangą. Meno mokykla vykdo įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas 

(muzikos, dailės, dainavimo ir kt.), tačiau didžiausias poreikis yra pagerinti muzikos ir dailės programų 

kokybę bei padidinti jų prieinamumą. Projekte planuojama įsigyti naujus muzikos instrumentus: 

fortepijoną, kankles, klarnetą, tūbą, saksofoną-baritoną, akordeoną bei papildyti dailės programos 

įgyvendinimui skirtą įrangą nauja keramikos degimo krosnimi.  

2017 m. kartu su Sporto centru ir Meno mokykla buvo pradėtos rengti ir derinti planuojamos 

įsigyti įrangos techninės specifikacijos, su CPVA buvo derinami projekto pirkimų planas ir mokėjimo 

prašymų teikimo grafikas. 
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Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-765 „Dėl 

finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 

didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros 

tobulinimas“ projektui įgyvendinti yra skirtos ES struktūrinių fondų lėšos – 185 458,09 Eur. 

Veiklų pradžia – 2017 m. lapkričio mėn. 

Veiklų pabaiga – 2018 m. spalio mėn. 

Projekto biudžetas: 

Bendra projekto vertė – 218 185,99 Eur; 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 185 458,09 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos 32 727,90 Eur. 

 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimas 

Projekto tikslas – didinti Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos (toliau – Progimnazija) 

veiklos efektyvumą ir gerinti ugdymo kokybę. Projekto tikslui pasiekti numatomas uždavinys: kurti 

modernias edukacines erdves Progimnazijoje. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos projekto 

veiklos: 

1. Atlikti Progimnazijos mokomojo korpuso patalpų kapitalinį remontą;  

2. Aprūpinti mokomojo korpuso edukacines erdves modernia įranga bei priemonėmis. 

Projekto įgyvendinimo metu numatoma pagerinti ugdymo kokybę Progimnazijoje, modernizuojant 

mokymosi patalpas, ugdymo priemones, skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą skatinančiai ugdymo(si) 

aplinkai, kuriant modernias edukacines, kūrybiškumą skatinančias erdves bei užtikrinant vaikų 

saugumą.  

2017 m. buvo parengtas ir patvirtintas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono 

projektų sąrašą. Parengta ir patvirtinta projekto paraiška. Derinama projekto finansavimo sutartis. Buvo 

įsigyta techninio projekto rengimo paslauga. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1068 

„Dėl finansavimo skyrimo Kauno regiono projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 

išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo 

efektyvumo didinimas“ projektui įgyvendinti yra skirtos ES struktūrinių fondų ir LR valstybė biudžeto 

lėšos – 388 723,15 Eur. 
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Veiklų pradžia – 2017 m. lapkričio mėn. 

Veiklų pabaiga – 2019 m. spalio mėn. 

Projekto biudžetas: 

Bendra projekto vertė – 420 241,25 Eur; 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšos 388 723,15 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos 31 518,23 Eur. 

 

Kauno marių ir Nemuno kilpų e-rinkodara  

Projekto tikslas – diegiant e-rinkodaros 

priemones didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų 

lankomumą ir žinomumą Kaišiadorių, Birštono, Prienų, 

Kauno miesto bei Kauno rajono savivaldybėse. 

Diegiamomis e-rinkodaros priemonėmis bus siekiama 

didinti atvykstančių turistų skaičių, mažinti turizmo 

sezoniškumą, didinti kultūros ir gamtos objektų 

žinomumą. 

Projekto metu įgyvendinamos šios veiklos:  

          1. Komunikacija socialiniuose tinkluose (SMM); 2. Optimizavimas paieškos sistemoms (SEO); 

3. Reklama Google paieškos sistemoje; 4. Reklama Google vaizdinės reklamos tinkle; 5. Reklama 

video tinkluose; 6. Elektroninio pašto rinkodara; 7. Mobilioji rinkodara; 8. Projekto interneto svetainė 

ir administravimas; 9. E-rinkodaros turinio kūrimas.  

2017 metais sukurti į projektą įtrauktų objektų aprašymai projekto pristatomieji videoklipai su 

vertimais į anglų, vokiečių ir rusų kalbas. 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 4-445 „Dėl finansavimo 

skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 

kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-

rinkodara“ projektui įgyvendinti yra skirtos ES struktūrinių fondų lėšos – 207 625,76 Eur. 

Veiklų pradžia – 2016 m. liepos mėn. 

Veiklų pabaiga – 2018 m. liepos mėn. 

Projekto biudžetas: 

Bendra projekto vertė – 244 265,60 Eur; 

Kaišiadorių rajoną pristatančio videoklipo ištrauka 
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Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 207 625,76 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos 7 327,97 Eur; 

Kitų savivaldybių lėšos 29311,87 Eur. 

2017 m. panaudotas finansavimas: 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 38713,71 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos 6364,87 Eur. 

 
Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybes jungiančių trasų ir turizmo 

maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra 

Projekto metu bus įrengta ženklinimo infrastruktūra, skirta 

informuoti ir žymėti lankytinas vietas, esančias Birštono, 

Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybes jungiančiame 

turizmo maršrute. Bus pagaminti ir įrengti 156 infrastruktūros 

objektai, nurodantys lankytinų objektų kryptį, 35 objektai, 

informuojantys apie lankytiną objektą ir 23 objektai, 

informuojantys apie savivaldybes jungiantį maršrutą, vietovę, 

pagrindinius toje vietovėje esančius lankytinus objektus. Šių 

priemonių įgyvendinimas pagerins informavimą apie lankytinus objektus savivaldybėse, padės 

turistams lengviau rasti norimus objektus, padidins domėjimąsi kultūros, gamtos paveldo objektais, 

prisidės prie darnios turizmo informacinės ir ženklinimo sistemos sukūrimo, paskatins atvykstamąjį 

turizmą, turės įtakos vietos smulkaus ir vidutinio verslo vystymuisi. Projekto tikslinė grupė – Lietuvos 

ir užsienio turistai, projektą įgyvendinančios savivaldybės, joms pavaldžios institucijos (turizmo 

srityje). 2017 metais atliktas projekto metu planuojamos sukurti ženklinimo infrastruktūros 

projektavimo viešasis pirkimas. 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 4-106 „Dėl finansavimo 

skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 

kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir 

turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektui įgyvendinti yra skirtos ES struktūrinių 

fondų lėšos – 176 197,10 Eur. 

Veiklų pradžia – 2017 m. kovo mėn. 

Veiklų pabaiga – 2019 m. kovo mėn. 

Projekto biudžetas: 

Rajone planuojamų statyti naujų ženklų 
vietos 
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Bendra projekto vertė – 207 290,72 Eur; 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 176 197,10 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos 11 023,97 Eur; 

2017 m. panaudotas finansavimas: 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 0,00 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos 83,49 Eur. 

Rumšiškių kultūros centro pagrindinio įėjimo atnaujinimas ir pritaikymas žmonėms su 

negalia 

Projektu siekiama pagerinti Rumšiškių 

miestelio gyvenamąją aplinką, sudaryti sąlygas 

žmonėms su negalia įsitraukti į visuomeninį 

bendruomenės gyvenimą taip pagerinant gyventojų 

gyvenimo kokybę. Šio projekto įgyvendinimas 

suteiks negalią turintiems gyventojams didesnes 

galimybes dalyvauti bendruomenės gyvenime ir 

įsitraukti į kultūrinę veiklą. Šiuo metu Rumšiškių 

kultūros centro infrastruktūra nėra pritaikyta negalią turintiems žmonėms ir neatitinka Statybos 

techninio reglamento reikalavimų dėl patalpų pritaikymo žmonių su negalia reikmėms. Projekto metu 

bus atnaujinti ir negalią turintiems žmonėms pritaikyti pagrindiniai kultūros centro laiptai, įrengti du 

pandusai (vienas lauke ir vienas viduje), nuo miestelio aikštės pusės bus nutiestas betoninių trinkelių 

takas pritaikytas neįgaliesiems, seni laiptų turėklai bus pakeisti naujais, bus pakeista pagrindinio įėjimo 

laiptų aikštelės danga, pakeista miestelio aikštės danga, kuri besiriboja su pagrindinių įėjimu, įrengtas 

tualetas, skirtas neįgaliesiems. Taip pat bus įrengta saulės energija maitinami lauko šviestuvai bei 

miestelio aikštės dalies prie Rumšiškių kultūros centro paviršinio vandens surinkimo ir nuleidimo 

inžinerinė sistema.  

2017 m. liepos 17 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir UAB 

„Darbesta“ pasirašė Kapitalinio remonto darbų kartu su projektavimo paslaugomis viešojo pirkimo 

sutartį, kurios vertė 61 424 Eur. Po sutarties pasirašymo buvo pradėti rengti ir derinti su Užsakovu 

projektiniai pasiūlymai. 

Asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1 

projektui įgyvendinti paskyrė ES struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas – 50 000,00 

Eur. 

Rumšiškių kultūros centras prieš projekto įgyvendinimą 
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Veiklų pradžia – 2017 m. birželio mėn. 

Veiklų pabaiga – 2019 m. birželio mėn. 

Projekto biudžetas: 

Bendra projekto vertė – 62500 Eur; 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 42 500 Eur; 

Valstybės biudžeto lėšos 7 500 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos 12 500 Eur. 

 

Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Girelės II tvenkinį Kaišiadorių mieste 

LR susisiekimo ministro 2017 

rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-359 „Dėl 

finansavimo skyrimo projektui Nr. 04.5.1-

TID-R-516-21-0003 „Pėsčiųjų ir dviračių 

tako įrengimas aplink Girelės II tvenkinį 

Kaišiadorių mieste“ projektui įgyvendinti yra 

skirtos ES struktūrinių fondų lėšos – 

102997,09 Eur. 

Veiklų pradžia –  2017 birželio mėn. 

Veiklų pabaiga –2018 lapkričio mėn. 

Projekto biudžetas: 

Bendra projekto vertė – 121173,05 Eur; 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 102997,09 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos 18175,96 Eur. 

2017 m. panaudotas finansavimas: 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 52342,07  Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos 12303,25 Eur. 

Įgyvendinant projektą planuojama įrengti dviračių trasą aplink Girelės II tvenkinį. Girelės I ir 

Girelės II tvenkiniai yra reikšminga Kaišiadorių miesto urbanistinės struktūros dalis. Už šių tvenkinių 

miesto pakraštyje yra susiformavusios gyvenamosios teritorijos, o viešųjų įstaigų, verslo subjektų 

koncentracijos zona yra centrinė miesto dalis – Gedimino gatvė. Norint patekti iki šios gatvės, tenka 

važiuoti judria Kaišiadorys – Žiežmariai Nr. 142 kelio atkarpa, dėl to didėja avarinių situacijų skaičius. 

Dviračių takas rekonstrukcijos metu 
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Įrengus trąsą gyventojai būtų paskatinti į darbą vykti dviračiais. Dviračių trasos aplink Girelės II 

tvenkinį įrengimas sumažins nelaimingų atsitikimų riziką ir sutrumpins kelionės iki miesto centro laiką. 

2017 metais buvo išardytas senas takas, parengtas pagrindas, paklotas atsparus šalčiui sluoksnis, 

sudėti bordiūrai. Takas paruoštas asfaltavimui. Techninio projekto sprendiniuose numatyti suoliukai, 

kurie nėra tinkami finansuoti ES lėšomis pagal aprašą, kurių vertė 3171,89 Eur. 

 

Socialinio būsto fondo plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje 

Projektu siekiama prisidėti prie Kaišiadorių miesto savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. 

Įgyvendinus projektą padidės galimybė aprūpinti būstu šeimas ir asmenis, turinčius teisę į socialinį 

būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. Šio projekto lėšomis buvo 

planuota pastatyti vienos laiptinės 5 auštų 15 butų naują gyvenamąjį namą.  

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-429 „Dėl 

finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo 

priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektui įgyvendinti yra skirtos ES 

struktūrinių fondų lėšos – 467982,80 Eur. 

Projektas gavo finansavimą iš Europos regioninės plėtros fondo, buvo parengtas techninis 

projektas, gautas statybos leidimas. Gavus finansavimą, vyko tris kartus viešieji pirkimai. Pirmajame, 

vykusiame praėjusių metų liepos mėnesį, dalyvavo du pretendentai, pasiūlė didesnę kainą, nei buvo 

pinigų (1 122 378 Eur), todėl rugsėjo 19-ąją vyko antrojo konkurso vokų atplėšimas. Jame dėl teisės 

statyti daugiabutį varžėsi 9 tiekėjai, mažiausia pasiūlyta kaina buvo 990 521 Eur. Trečiasis viešųjų 

pirkimų supaprastintas konkursas įvyko lapkričio 15-ąją. Supaprastintame atvirame konkurse 

pasiūlymus pateikė 16 pretendentų, mažiausia pasiūlyta kaina buvo 999 992 Eur. 

Finansų ministerija sustabdė šios priemonės projektų įgyvendinimą ir finansavimą pasirinkus 

alternatyvą nauja statyba ir paprašė patikslinti investicijų projektą pasirenkant kitą alternatyvą – butų 

įsigijimo alternatyvą. Savivaldybės strateginio planavimo komisija svarstė šį klausimą ir pritarė tam. 

Šiuo metu tikslinamas investicinis projektas ir šios priemonės lėšomis planuojama pirkti butus rinkoje. 

Veiklų pradžia – 2015 m. spalio mėn. 

Veiklų pabaiga – 2019 m. sausio mėn. 

Projekto biudžetas: 

Bendra projekto vertė 550 568 Eur; 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 467 982,80 Eur; 
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Savivaldybės biudžeto lėšos  82 585,20 Eur. 

2017 m. panaudotas finansavimas: 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 9744,40 Eur. 

Užterštų teritorijų sutvarkymas Kaišiadorių rajono Varkalių ir Pakertų kaimuose 

Projekto įgyvendinimo metu planuojama išvalyti ir sutvarkyti 

buvusio pesticidų sandėlio teritorijos Kaišiadorių r. sav., Nemaitonių 

sen., Varkalių k, ir buvusios naftos bazės teritorijos Kaišiadorių r. 

sav., Žiežmarių apyl. sen., Pakertų k. 

Pesticidų sandėlys ir naftos bazė buvo eksploatuojama maždaug nuo 

1980 metų. Pesticidų sandėlyje buvo laikomi ne tik pesticidai, veikė 

ir beicavimo punktas, o buvusioje naftos bazėje buvo laikomas 

benzinas, dyzelinas ir tepalai. Pagrindinis projekto tikslas – 

siekiant išvengti pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ir 

sumažinti pavojingų cheminių medžiagų kiekį grunte 

įgyvendinti priemones, numatytas Potencialaus taršos židinio 

Nr. 332 (buvusio pesticidų sandėlio teritorijos Kaišiadorių r. 

sav., Varkalių k.) ir Potencialaus taršos židinio Nr. 8372 

(buvusios naftos bazės teritorija Kaišiadorių r. sav., Pakertų 

k.) tvarkymo planuose. 

Įgyvendinus projekte numatytas veiklas  bus pagerinta 

aplinkos būklė bei gyvenimo kokybė, neutralizuotas pavojus 

aplinkai ir žmonių sveikatai, išvalyta ir sutvarkyta praeityje 

užterštos 0,0767 ha ploto teritorijų, esančių Pakertų ir 

Varkalių kaimuose, Kaišiadorių rajone.  

Per 2017 metus Potencialaus taršos židinio Nr. 332 

(buvusio pesticidų sandėlio teritorijos Kaišiadorių r. sav., 

Varkalių k.) teritorijoje: išvežta 36 m3 užteršto grunto, demontuotos pastatų liekanos 5 m3 ir nuvežtos į 

statybinį laužą, atvežtas ir paskleistas švarus gruntas  36 m3. Teritorija yra pilnai išvalyta.  

Potencialaus taršos židinio Nr. 8372 (buvusios naftos bazės teritorija Kaišiadorių r. sav., 

Pakertų k.) teritorijoje per 2017 metus yra demontuota naftos bazės pamatai ir dangos, kurios sudaro 5 

m3, išvežta 735 m3 užteršto grunto, tai kas ir buvo numatyta parengtame UAB „Grota“ tvarkymo plane, 

Naftos bazė po projekto įgyvendinimo 

Naftos bazė prieš projekto įgyvendinimą 

Pesticidų sandėlis projekto įgyvendinimo 
metu 



19 
 
tačiau išvalius numatytą užterštos teritorijos plotą, atlikus tam tikrus tyrimus, paaiškėjo, kad teritorija 

yra vis dar užteršta, todėl šios teritorijos valymo darbai persikelia į 2018 metus. Šios teritorijos 

nenumatytiems, papildomiems darbams yra paprašytas papildomas finansavimas. 

LR aplinkos ministro 2017 gegužės 29 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl finansavimo skyrimo 

projektui, pateiktam pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 

prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 

05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektui įgyvendinti yra skirtos ES 

struktūrinių fondų lėšos – 120391,22 Eur. 

Veiklų pradžia – 2017 m. liepos mėn. 

Veiklų pabaiga – 2018 m. rugsėjo mėn. 

Projekto biudžetas: 

Bendra projekto vertė 126 727,60 Eur ; 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 120 391,22 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos  6.336,38 Eur. 

2017 m. panaudotas finansavimas: 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 64952,06 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos 3986,83 Eur. 

 

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje 

Projekto metu numatoma įrengti, pagal parengtas konteinerių aikštelių išdėstymo schemas, 38 

pusiau požemines ir 41 antžeminę konteinerių aikštelę ir įsigyti 4 000 biologiškai skaidžių atliekų 

kompostavimo priemonių, skirtų individualioms valdoms. Pusiau požeminėse aikštelėse būtų pastatyti 

58 mišrių komunalinių, 38 popieriaus / kartono, 38 stiklo, 38 plastiko ir 22 tekstilės atliekų 

konteineriai. Antžeminėse aikštelėse – 82 mišrių komunalinių, 41 popieriaus / kartono, 41 stiklo, 41 

plastiko ir 92 žaliųjų atliekų konteineriai, planuojama, kad projekto metu sukurti atskiro komunalinių 

atliekų surinkimo pajėgumai sieks 1 618,42  t/metus.  

Pagrindinė komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus problema iniciavusi šio projekto poreikį - 

nepakankamai efektyvus Kaišiadorių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

veikimas, vykdant atskirą rūšiuojamąjį atliekų surinkimą.  

Projekto metu įrengus konteinerių aikšteles, įsigijus reikiamus konteinerius ir kompostavimo 

priemones individualių namų valdoms bus prisidedama prie siekiamų rūšiuojamojo surinkimo rodiklių 

įgyvendinimo, aplinkos taršos mažinimo, gyvenamosios ir darbo aplinkos patrauklumo didinimo, 
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atliekų tvarkymo kaštų mažinimo. Aikštelių su konteineriais įrengimas leis sukurti atskiram 

rūšiuojamam surinkimui reikiamus pajėgumus. Įgyvendinus projektą bus padidintas atskiro 

rūšiuojamojo komunalinių atliekų surinkimo efektyvumas, sukuriant reikiamus atskiro komunalinių 

atliekų surinkimo pajėgumus.  

Pagrindinis projekto tikslas – atskirojo komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos 

efektyvumo didinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje. 

Per 2017 metus yra pradėti vykdyti ir iki šiol yra vykdomi projekto veiklų viešieji pirkimai, 

derinama su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra įvykusių viešųjų pirkimų 

dokumentacija. Per 2015–2017 m. yra parengtas projektų investicijų projektas, 2017 m. liepos 27 d. 

pasirašyta „Konteinerių aikštelių projektavimas ir įrengimas Kaišiadorių rajone“ sutartis. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1-626 „Dėl finansavimo 

skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 

kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ šioje projekto 

sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų 

lėšos. Projektui skirta 1.211.071,07 Eur, Kaišiadorių rajono savivaldybė prie projekto turi prisidėti 

213.718,43 Eur. 

Veiklų pradžia – 2015-10-21 

Veiklų pabaiga – 2019-03-13 

Projekto biudžetas: 

Bendra projekto vertė 1.424.789,50 Eur; 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 1.211.071,07 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos  213.718,43 Eur. 

 

Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir paslaugų plėtra Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje 

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras sename 1922 metų statybos pastate (Geležinkeliečių 

tak. 7, Kaišiadorys) teikia laikino apnakvindinimo ir 

apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės socialinės rizikos 

grupės suaugę asmenys ir jų šeimų nariai susiduria su 

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro pastatas prieš 
projekto įgyvendinimą 
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socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo problemomis: esami nakvynės namai neatitinka tikslinės 

grupės poreikių – nepakanka patalpų, esamose patalpose dėl per mažos kvadratūros nėra tinkamų 

higienos ir gyvenimo sąlygų teikti minėtas socialines paslaugas skirtingų socialinės rizikos lygių 

asmenims. Tose pačiose patalpose teikiamos paslaugos ateinantiems iš gatvės tik naktį laikinam 

apnakvindinimui (didelės socialinės rizikos asmenys, dažnai neblaivūs, galimai turintys sveikatos 

problemų, tame tarpe užkrečiamų ligų – tuberkuliozė, pedikuliozė ir pan.) ir nakvynės namuose 

gyvenantiems asmenims, netekusiems namų po gaisro, nedarbo, skolų ir pan. Dažnai gyvenantys 

nakvynės namuose būna ne tokios aukštos socialinės rizikos asmenys kaip tie, kurie ateina iš gatvės tik 

pernakvoti, tačiau trūkstant patalpų, visi turi naudotis viena virtuvėle, tualetu, koridoriumi ir pan. 

Galimybės teikti šias paslaugas yra ribotos ir dėl to, kad neužtenka vietos patenkinti esamą 

apgyvendinimo nakvynės namuose poreikį. Dėl šios priežasties, nėra galimybių priimti dalies asmenų, 

kuriems reikalinga apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga, jiems pasiūlomas tik laikinas 

apnakvindinimas. Be to, esamuose nakvynės namuose nėra jokių patalpų gyventojų užimtumui, 

patalpos tik dalinai pritaikytos budinčiam personalui, nėra kabineto socialiniam darbuotojui. Esamuose 

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro nakvynės namuose šiuo metu yra 14 gyvenamųjų vietų, kai tuo 

tarpu 2014 m. apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos buvo suteiktos 29 asmenims, 2015 m. ir 

2016 m. – po 17 asmenų. Taip pat šiuo metu savivaldybėje nėra savarankiško gyvenimo namų, skirtų 

socialinės rizikos suaugusiems asmenims, todėl nėra galimybės užtikrinti šių asmenų tolimesnę 

integraciją į visuomenę ir darbo rinką. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose poreikis 

akivaizdus ir apie jį galima spręsti teikiant socialines paslaugas dabar veikiančiuose nakvynės 

namuose. Dalis nakvynės namų nuolatinių gyventojų jau galėtų gyventi savarankiškai, nes turi šiek tiek 

pajamų ir gali patys tvarkytis su tam tikra socialinio darbuotojo pagalba, sustabdant jų grįžimą į buvusį 

asocialų gyvenimą. Neturint savarankiško gyvenimo namų, socialinės rizikos asmenų integracija į 

visuomenę yra sudėtinga užduotis, nėra galimybių sudaryti tinkamų sąlygų jiems atkurti prarastų 

gyvenimo, buities, darbo ir kitų socialinių įgūdžių. 

Siekiant išspręsti aukščiau minėtas socialines problemas Kaišiadorių rajone, projekto metu 

planuojama pastatyti ir aprūpinti reikiama įranga bei inventoriumi naują pastatą, į kurį bus perkelti 

nakvynės namai ir įkurti savarankiško gyvenimo namai. Projekto kuriama nauda – padidėjęs socialinių 

paslaugų rizikos grupės suaugusiems asmenims prieinamumas ir pagerėjusi šių paslaugų kokybė 

Kaišiadorių rajone. Projekto metu pastatytame naujame pastate bus sukurtos 23 vietos paslaugų 

gavėjams: 14 vietų – nakvynės namuose ir 9 vietos – savarankiško gyvenimo namuose. Tikimasi, kad 

projekto kuriamais rezultatais pasinaudos ne mažiau kaip 31 asmuo per metus: 25 rizikos grupės 
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asmenys, kurie gaus geresnės kokybės ir prieinamesnes socialines paslaugas bei 6 darbuotojai, kuriems 

pagerės darbo sąlygos pastačius naujus nakvynės namus bei savarankiško gyvenimo namus.  

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 spalio 10 d. įsakymu Nr. A1-518 „Dėl 

finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo 

priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektui įgyvendinti 

yra skirtos ES struktūrinių fondų lėšos – 454646,31 Eur. 

Veiklų pradžia – 2016-05-02 

Veiklų pabaiga – 2019-10-31 

Projekto vykdytojas – Kaišiadorių socialinių paslaugų centras. 

Bendra planuojama projekto vertė – 874 196,95 EUR; 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 454 646,31 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos  419 550,64 Eur. 

Per 2017 metus yra parengtas ir ekspertuotas nakvynės namų techninis projektas, derinami  

viešųjų pirkimų dokumentai pagal projekte numatytas veiklas. 

 

Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas Kaišiadorių 

rajono savivaldybės ir jos dalių bendruosiuose planuose 

Projekto tikslas – pagerinti Kaišiadorių rajono kraštovaizdžio arealų būklę didinant 

kraštovaizdžio planavimo kokybę. Įgyvendinant projektą planuojama parengti Kaišiadorių rajono 

savivaldybės teritorijos, Kaišiadorių miesto teritorijos, Žiežmarių miesto teritorijos planus –

kraštovaizdžio tvarkymo dalis. Parengtos bendrųjų planų kraštovaizdžio tvarkymo dalys pagerins 

įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, 

stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant 

kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.  

2018 m. sausio 15 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-25 „Dėl finansavimo skyrimo 

projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-

019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ šio projekto įgyvendinimui skirta iki 94317,19 Eur Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.  

Veiklų pradžia – 2016-05-02 

Veiklų pabaiga – 2019-10-31 
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Projekto vykdytojas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. 

Bendra planuojama projekto vertė – 110961,42 EUR; 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 94317,21 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos  16644,21. 

 

Lietaus nuotekų valymo įrenginių prie Lomenos upės Kaišiadorių mieste įrengimas 

(LAAIF lėšomis finansuojamas projektas) 

Pagal šį projektą numatoma įrengti du paviršinių nuotekų valymo įrenginius prie svarbiausių 

šalia Lomenos esančių lietaus nuotekų išleistuvų, siekiant pašalinti taršos šaltinius. Šiuo metu vyksta 

statybos darbai, kurie planuojami baigti iki 2018 m. gegužės mėnesio. 

Bendra projekto vertė 205 337,00 Eur. 

LAAIF lėšos 65 994,90 Eur. 

Savivaldybės biudžeto lėšos 139 342,10 Eur. 

2017 m. panaudotas finansavimas: 

Savivaldybės biudžeto lėšos 123200 Eur. 

 

Žiežmarių sinagogos išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams 

Projekto tikslas – kompleksiškai sutvarkyti 

Žiežmarių sinagogos kultūros paveldo objektą, siekiant 

padidinti jo žinomumą bei pritaikyti visuomenės 

poreikiams. Šiuo projektu siekiama išsaugoti žydų 

tautos palikimą ir išnaudoti kultūrinio paveldo objekto 

potencialą efektyvesnio turizmo regione didinimui bei 

visuomenės poreikiams. Projekto metu ketinama atlikti 

sinagogos (Vilniaus g. 6, Žiežmarių m., Kaišiadorių r. 

sav.) paprastojo remonto darbus ir pritaikyti pastatą kultūrinei ir pažintinei veiklai (įsigyti įrangą ir 

baldus kultūros veiklai.  

Lietuvos Respublikos kultūros ministro  2017 m.  spalio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-985 „Dėl 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo 

skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 

kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ 

Žiežmarių sinagoga prieš projekto įgyvendinimą 
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pakeitimo į finansuojamų projektų sąrašą buvo įtrauktas Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracijos projektas – Žiežmarių sinagogos išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams. 

Projektui įgyvendinti buvo skirtos ES struktūrinių fondų lėšos – 176720,23 Eur. 

Veiklų pradžia – 2016 m. vasario mėn. 

Veiklų pabaiga – 2019 m. balandžio mėn. 

Projekto biudžetas: 

Bendra projekto vertė 207 906,16 Eur; 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 176 720,23 Eur; 

Savivaldybės biudžeto lėšos  31 185,93 Eur. 

2017 metais buvo parengtas techninis projektas, projekto A laida. Šiuo metu derinami viešųjų 

pirkimų dokumentai rangai pirkti su CPVA 

Žiežmarių sinagogos tvarkybos darbų projektas 

Uunikali sinagoga daugelį metų buvo 

paversta sandėliu ir laikui bėgant tapo avarinės 

būklės. Avarinės būklės faktą patvirtina Lietuvos 

žydų (litvakų) bendruomenės parengtas Žiežmarių 

sinagogos (u. k. 35284) stogo ir fasadų tvarkybos 

darbų: restauravimo, remonto ir avarinės grėsmės 

šalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) 

darbų projektas. Tvarkybos projekto autorius VĮ 

„Lietuvos paminklai. Siekiant pašalinti sinagogos avarinę būklę nuo 2015 m. Kaišiadorių rajono 

savivaldybė kartu su  Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos pagal parengtą ir 

patvirtintą projektą pradėjo vykdyti tvarkybos darbus. Laimėjusi konkursą darbus vykdo mažoji 

bendrija „Virmalda“, juos planuojama baigti 2018 metų viduryje. Siekiant išlaikyti autentiškumą buvo 

koreguojamas tvarkybos projektas, atsisakyta sinagogos išardymo, o pakeistos tiktai atskiros prastos 

būklės sienų detalės.  

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos nuo 2016 metų skiria lėšas būtiniems 

Žiežmarių sinagogos  stogo ir fasadų tvarkybos (restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo) 

darbams iš Paveldotvarkos programos (2016 m. skirta 85000 Eur, 2017 m. – 191535,40 Eur; 

Savivaldybė skyrė 2016 m. 104100 Eur, 2017 m. 30840 Eur). Likę neatlikta tik nedidelė darbų dalis. 

2018 metais pagal tvarkybos darbų projektą planuojame baigti numatytus projekte darbus (liko 

neatlikta darbų už 38 600 Eur).  

Žiežmarių sinagoga atlikus dalį tvarkybos darbų 
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Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas (priemonė 

(04.3.1-APVA-V-003) 

Pagal patvirtintą Savivaldybių viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų rengimo 

ir atrankos tvarkos aprašą 2017 metais buvo parengtas Rumšiškių kultūros centro pastato atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų projektas.  

 

PLANUOJAMI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

2017 metais buvo parengtos dvi paraiškos projektams finansuojamiems Aplinkos apsaugos 

rėmimo programos lėšomis ir gautas finansavimas jiems: 

Projekto pavadinimas Aplinkos apsaugos 
rėmimo programos 
lėšos 

Savivaldybės 
lėšos 

Bendra projekto 
vertė 

Vandens transporto nuleidimo vietų į 
Kauno marias įrengimas įrengimas 

Kaišiadoių rajone 
59 850,00 25 650,00 85 500,00 

Privačių namų prijungimas prie 
nuotekų surinkimo infrastruktūros 

Kaišiadorių ir Žiežmarių 
aglomeracijose“ 

97 255,00 41 680,00 138 935,00 

 

Projektas „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros 

Kaišiadorių ir Žiežmarių aglomeracijose“ – lėšos bus skirtos privačių namų prijungimui prie 

geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams arba savivaldybėms nuosavybės teise 

priklausančios nuotekų surinkimo infrastruktūros aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 gyventojų 

ekvivalento. Kaišiadorių ir Žiežmarių aglomeracijoje šiuo metu nėra pasijungę prie nuotekų tinklų 240 

namų ūkių.  

2017 m. gruodžio 1 d. Kaišiadorių r. sav. skirta 97255 Eur finansavimas.  

Projekto pradžia numatoma 2018 m. sausio mėn. 

 

Projektu „Vandens transporto nuleidimo vietų į Kauno marias įrengimas Kaišiadorių 

rajone“ – siekiama sudaryti tinkamas sąlygas plaukiojimo priemonių savininkams ir naudotojams 

saugiai naudoti plaukiojimo priemones Kauno mariose, įrengiant vandens transporto nuleidimui skirtą 

infrastruktūrą. Planuojama įrengti 3 valčių nuleidimo vietas ir 2 automobilių apsisukimo / stovėjimo 

aikšteles. 
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2017 metais buvo parengtas investicinis projektas ir gautas 80 000 Eur finansavimas 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos pastatui adresu Girelės g. 41, Kaišiadorys, modernizuoti 

pagal Švietimo ir mokslo ministerijos įgyvendinamą Švietimo įstaigų modernizavimo programą. 

 

Ištisus 2017 metus buvo planuojami ir vykdomi paruošiamieji darbai būsimiems 

projektams (rengiami investiciniai projektai, projektiniai pasiūlymai, techniniai projektai, 

saugaus eismo auditai ir t. t): 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas 

Bendra 
projekto 
vertė, Eur 

ES parama, 
Eur 

Trumpas projekto aprašymas 

1. Kaišiadorių miesto 
buvusio kino teatro 
pastato pritaikymas 
vietos 
bendruomenės, 
verslo ir jaunimo 
poreikiams 

868 860,00 738 531,00 Projekto metu bus perplanuojamas 
kino teatro pastatas, bus pakeista 
funkcinė pastato paskirtis, vietoje 
buvusio kino teatro bus įrengta 
multifunkcinė erdvė. Planuojami 
pastato rekonstrukcijos darbai, 
įrangos ir baldų įsigijimas, aplinkos 
sutvarkymo darbai. 2017 metais 
parengtas Kino teatro pastato (Un. Nr. 
4997-0001-8012), esančio Gedimino 
g. 55, Kaišiadorių m., rekonstravimo, 
keičiant paskirtį  iš kultūros į 
administracinę, techninis projektas. 

2. Gudienos kaimo 
gyvenamosios 
vietovės 
atnaujinimas 

890 178,17 756 651,44 
ES 
struktūrinių 
fondų ir 
Lietuvos 
Respublikos 
valstybės 
biudžeto lėšų 
finansavimas 

Projekto tikslas sumažinti Gudienos 
kaimo gyvenamosios aplinkos 
kokybės netolygumus, skatinant 
socialinę bei ekonominę plėtrą. Šio 
tikslo siekiama kompleksiškai 
sprendžiant esamas tikslinės 
teritorijos problemas: atnaujinant 
viešąsias erdves ir kitaip gerinant 
infrastruktūrą, skirtą tikslinės 
teritorijos bendruomenei. 
Įgyvendinant projektą planuojama 
įrengti pėsčiųjų takus, sutvarkyti 
Palomenės, Žaslių, Tvenkinių, Sodų 
gatves / jų atkarpas įrengiant 
šaligatvius, gatvių apšvietimą. 
Visuomenės aktyviam poilsiui 
skirtose zonose planuojama įrengti 
tinklinio aikštelę, lauko treniruoklius, 
vaikų žaidimų aikšteles, stacionarią 
sceninę pakylą su suoliukais, dviračių 
stovus, apšvietimą, sutvarkyti 
pakrantę.  
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2017 m. buvo pradėti rengti du 
techniniai projektai (Gudienos kaimo 
gyvenamosios vietovės atnaujinimas 
ir  Gudienos kaimo gyvenamosios 
vietovės atnaujinimas (Sodų g.). 
Įsigytos techninių projektų ekspertizės 
paslaugos. Parengtas ir patvirtintas 
Projektinis pasiūlymas, projektas 
įtrauktas į Kauno regiono projektų 
sąrašą. 

3. Ugdymo 
prieinamumo 
didinimas 
Kaišiadorių 
lopšelyje-darželyje 
„Spindulys“ 
 

255 109,37 235 976,16 
ES 
struktūrinių 
fondų ir 
Lietuvos 
Respublikos 
valstybės 
biudžeto lėšų 
finansavimas 

Projektas orientuotas į ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo 
efektyvumo didinimą Kaišiadorių 
lopšelyje-darželyje „Spindulys“. 
Projekto įgyvendinimo metu 
numatoma pagerinti ugdymo kokybę 
lopšelyje-darželyje, modernizuojant 
esamas vaikų ugdymo grupių erdves, 
ugdymo bei lavinimo priemones, 
skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą, 
savarankiškumą, vaikų fizinę, 
emocinę bei socialinę raidą 
skatinančiai ugdymo(si) aplinkai, 
kartu užtikrinant vaikų saugumą. 
Projekto įgyvendinimo metu 
planuojama suremontuoti dvi darželio 
grupes su laiptinėmis bei įrengti lauko 
edukacijų erdvę, kurią sudarys dvi 
zonos: fizinio aktyvumo skatinimo 
zona ir kūrybiškumo lavinimo bei 
edukacijų zona.  
2017 m. buvo parengtas ir patvirtintas 
Projektinis pasiūlymas, projektas 
įtrauktas į Kauno regiono projektų 
sąrašą. Parengta ir pateikta 
Įgyvendinančiajai institucijai 
vertinimui projekto paraiška. Buvo 
įsigyta paprastojo remonto aprašo 
parengimo paslauga, parengti ir 
pateikti derinimui Įgyvendinančiajai 
institucijai pirminiai brėžiniai. 

4. Paslaugų ir asmenų 
aptarnavimo 
kokybės gerinimas 
Kaišiadorių rajono 
savivaldybėje 

299 612,12 254 670,30 Projekto tikslas – padidinti 
visuomenės pasitenkinimą 
savivaldybių viešojo valdymo 
institucijų teikiamomis paslaugomis ir 
asmenų aptarnavimu, savivaldybėse 
įgyvendinant paslaugų teikimo ir (ar) 
asmenų aptarnavimo kokybei gerinti 
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skirtas priemones. Projektu siekiama 
pagerinti Kaišiadorių r. savivaldybės 
administracijos ir švietimo įstaigų 
teikiamų paslaugų ir asmenų 
aptarnavimo kokybę. Projekte 
atliekama asmenų aptarnavimo 
kokybės tyrimas ir procesų problemų 
identifikavimo sesija, toliau bus 
diegiamas kokybės metodas „Lean“, 
diegiamas „vieno langelio“ principas.  
2017 m. buvo parengtas ir patvirtintas 
Projektinis pasiūlymas, projektas 
įtrauktas į Kauno regiono projektų 
sąrašą. Buvo įsigytas ir atliktas 
Kaišiadorių rajono gyventojų 
pasitenkinimo teikiamomis 
paslaugomis tyrimas. Buvo įsigyta ir 
atlikta 2 dienų problemų Kaišiadorių 
rajono savivaldybės administracijoje 
identifikavimo sesija, kurios metu 
buvo peržiūrėti esami procesai, 
identifikuoti  ilgiausiai trunkantys, 
daugiausiai resursų reikalaujantys 
procesai, aptartas klaidų turinys,  
pateikti analizės rezultatai. 

5. Pirminės asmens 
sveikatos priežiūros 
veiklos efektyvumo 
didinimas 
Kaišiadorių rajono 
savivaldybėje 

259 301,44 239 853,82  
 
ES 
struktūrinių 
fondų ir 
Lietuvos 
Respublikos 
valstybės 
biudžeto lėšų 
finansavimas 

Projektas skirtas pirminės sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumui ir 
kokybei gerinti. Planuojama 
atnaujinti 6 sveikatos priežiūros 
įstaigų įstaigų infrastruktūrą. 
Projekte planuojama pirminės 
sveikatos priežiūros centrų 
infrastruktūros modernizavimas: 
statinių ir (ar) patalpų rekonstrukcija 
ir (ar) remontas, reikalingos įrangos 
įsigijimas, aprūpinimas tikslinėmis 
transporto priemonėmis; 
priklausomybės nuo opioidų 
pakaitinio gydymo kabineto 
įrengimas (patalpų rekonstrukcija ir 
(ar) remontas, reikalingos įrangos 
įsigijimas) Viešojoje įstaigoje 
Kaišiadorių psichikos sveikatos 
centre; Viešosios įstaigos 
Kaišiadorių pirminės sveikatos 
priežiūros centro infrastruktūros 
pritaikymas specialiesiems 
neįgaliųjų poreikiams (lifto 



29 
 

įrengimas);  
Pareiškėjas VŠĮ Kaišiadorių PSPC 
 

6. 
 

Pirminės asmens 
sveikatos priežiūros 
veiklos efektyvumo 
didinimas Moters 
sveikatos centre 

51 611,82 47 740,92 

ES 
struktūrinių 
fondų ir 
Lietuvos 
Respublikos 
valstybės 
biudžeto lėšų 
finansavimas 

Projekto tikslas –  pagerinti pirminės 
asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumą ir kokybę Viešojoje 
įstaigoje Moters sveikatos centre.  
Planuojamos projekto veiklos: 
1. infrastruktūros modernizavimas: 
statinių ir (ar) patalpų rekonstrukcija 
ir (ar) remontas, reikalingos įrangos 
įsigijimas; 
2. infrastruktūros pritaikymas 

specialiesiems neįgaliųjų poreikiams; 
3. onkologinių ligų ir sveiko 

senėjimo srityje slaugos, slaugos ir 
palaikomojo gydymo, paliatyviosios 
pagalbos paslaugų vystymas: statinių 
ir (ar) patalpų, skirtų šioms paslaugos 
teikti, rekonstrukcija ir remontas, 
reikalingos įrangos įsigijimas bei 
aprūpinimas tikslinėmis transporto 
priemonėmis paslaugoms teikti 
pacientų namuose. 
Pareiškėjas – Viešoji įstaiga Moters 
sveikatos centras 

7. Pirminės asmens 
sveikatos priežiūros 
veiklos efektyvumo 
didinimas 
Kaišiadorių šeimos 
medicinos centre 

52 235,60 48 317,91 

ES 
struktūrinių 
fondų ir 
Lietuvos 
Respublikos 
valstybės 
biudžeto lėšų 
finansavimas 

Projekto tikslas –  pagerinti 
pirminės asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumą ir 
kokybę Kaišiadorių šeimos 
medicinos centre.  
 Planuojamos projekto 
veiklos: 
1. infrastruktūros modernizavimas: 
statinių ir (ar) patalpų rekonstrukcija 
ir (ar) remontas, reikalingos įrangos 
įsigijimas; 
2. onkologinių ligų ir sveiko 
senėjimo srityje slaugos, slaugos ir 
palaikomojo gydymo, paliatyviosios 
pagalbos paslaugų vystymas: 
statinių ir (ar) patalpų, skirtų šioms 
paslaugos teikti, rekonstrukcija ir 
remontas, reikalingos įrangos 
įsigijimas bei aprūpinimas 
tikslinėmis transporto priemonėmis 
paslaugoms teikti pacientų 
namuose. 
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 Pareiškėjas – Uždaroji akcinė 
bendrovė Kaišiadorių šeimos 
medicinos centras 

8. Sveikos gyvensenos 
skatinimas 
Kaišiadorių rajono 
savivaldybėje 

149 270,64 138 075,35 
 
ES 
struktūrinių 
fondų ir 
Lietuvos 
Respublikos 
valstybės 
biudžeto lėšų 
finansavimas 

Šios priemonės įgyvendinimo 
tikslas – sumažinti sveikatos 
netolygumus, gerinant sveikatos 
priežiūros kokybę ir prieinamumą 
tikslinėms gyventojų grupėms, ir 
skatinti sveiką senėjimą. Projekto 
įgyvendinimo metu bus 
organizuojami sveikatingumo 
renginiai (stovyklos, informaciniai 
fizinio aktyvumo renginiai, konkursai, 
šeimų piknikai), kurių metu bus 
skleidžiama informacija apie 
pagrindinius ligų rizikos veiksnius ir 
jų mažinimą, sveikos mitybos 
skatinimą, prevencines priemones, 
taip pat tikslinės grupės nariai 
renginių metu užsiims fizine veikla. 
Fizinės veiklos užsiėmimus ves 
kvalifikuoti treneriai, kurie suteiks 
informacijos kaip taisyklingai 
sportuoti ir skatins gyventojus 
užsiimti fizine veikla, ne tik renginių 
metu.  

Pareiškėjas – Kaišiadorių rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras. 

9. Gedimino gatvės 
prieigų 
sutvarkymas 

1 621 872,00 1 378 591,00 Projekto metu bus tvarkomos 
Gedimino gatvės prieigos įrengiant 
šaligatvius, gatvės apšvietimą, 
automobilių stovėjimo vietas, 
praplečiant automobilių stovėjimo 
aikšteles centrinėje miesto dalyje, 
įrengiant mažosios architektūros 
elementus, sutvarkant želdinius.  
Šiais metais buvo parengtas techninis 
projektas, įsigyta techninio projekto 
ekspertizės paslauga. 

10. Kaišiadorių r. 
Pravieniškių 
lopšelio-darželio 
„Ąžuoliukas“ 
gražios ir saugios 
lauko aplinkos 
sukūrimas 

80 900,00 64 720,00 Įgyvendinus šį projektą atsirastų 
didesnė galimybė vaikų veiklai lauke, 
būtų sudarytos saugios sąlygos vaikų 
fiziniam aktyvumui, šventėms ir 
įvairioms pramogoms. Įgyvendinus 
projektą darželio lauko teritorija taptų 
saugi, patraukli vaikų lauko 
žaidimams, bendruomenė kartu su 
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lopšelio-darželio vaikais galėtų 
džiaugtis naujais lauko suoliukais ir 
grožėsis naujai užpildytomis 
erdvėmis. Konkursinė priemonė. 
Pasirašyta 2017 m. liepos 14 d. rangos 
sutartis, parengtas projektinis 
pasiūlyma.s 

11. Žaslių pagrindinės 
mokyklos dienos 
centro sporto 
aikštyno 
atnaujinimas 

200 000,00 160 000,00 Įgyvendinant projektą 
numatoma atnaujinti dienos centro 
sporto aikštyną: įrengti naujas 
krepšinio, tinklinio aikšteles, įrengti 
vaikų žaidimų aikštelę, aptverti 
aikštyną saugia tvora. Pateikta 
paraiška vertinimui, pradėtas rengti 
techninis projektas. 

12. Vandentiekio ir 
nuotekų tinklų 
rekonstrukcija ir 
plėtra  Kaišiadorių 
rajono 
savivaldybėje 

3 773 616,87 2 440 746,49 Projekto vykdymo metu buvo 
rekonstruojami vandentiekio (6,289 
km) ir nuotekų (3,549 km) tinklai 
Kaišiadorių mieste. Taip pat 
numatoma pakloti naujus 
vandentiekio ir nuotekų tinklus Žaslių 
sen., Guronių, Talpūnų gyvenvietėse. 
Prie naujai paklotų tinklų numatoma 
prijungti prie nuotekų tinklų apie 450 
naujų vartotojų, o prie vandentiekio 
tinklų – 395 naujų vartotojų. Projekto 
metu bus inventorizuota apie 42,27 
km. tinklų. Šio projekto pareiškėjas - 
UAB „Kaišiadorių vandenys“, 
Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracija – partneris. Aplinkos 
projektų valdymo agentūrai pateikta 
paraiška vertinimui. 

13. Nuotekų valymo 
įrenginių ir 
nuotekų ūkio 
rekonstrukcija 
Pravieniškių kaime, 
Kaišiadorių rajone 

7 174 061,57 5 739 249,26 Projekto metu ketinama atlikti 
nuotekų valymo įrenginių 
rekonstrukciją Pravieniškių 
gyvenvietėje, pakloti nuotekų tinklus 
iki Pravienos upės (apie 2,3 km) ir 
įrengti žiotis, atlikti nuotekų 
siurblinės NS1 (esančios Pravieniškių 
kolonijos teritorijoje) iškėlimą už 
kolonijos teritorijos ribų ir įrengimą, 
įskaitant, privažiavimo kelio ir 
elektros kabelio įrengimą, NS2 
(Pravieniškių g.), NS3 (Šv. Florijono 
g.), NS4 (Pašulių g.) rekonstrukciją, 
iškelti iš kolonijos teritorijos slėginius 
tinklus (apie 0,5 km). Įgyvendinant 
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šią veiklą numatomas ir projektavimo 
ir inžinerinių paslaugų įsigijimas, taip 
pat rekonstrukcijos darbų techninės 
priežiūros. Pateiktas projektinis 
pasiūlymas LR Aplinkos ministerijai 
vertinimui. 

14. „Užterštos 
teritorijos 
(buvusios naftos 
bazės) sutvarkymas 
Kaišiadorių rajono 
Dainavos kaime“ 

41 852,62 39 759,99 Projekto tikslas – siekiant išvengti 
pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ir 
sumažinti pavojingų cheminių 
medžiagų grunte ir (ar) požeminiame 
vandenyje lygį, įgyvendinti 
priemones, skirtas tinkamai aplinkos 
apsaugai, buvusios naftos bazės 
teritorijos Kaišiadorių r. sav. 
Dainavos k., sutvarkymui. 
Įgyvendinant projektą planuojama – 
sutvarkyti teritoriją, esančią 
Kaišiadorių rajone, Dainavos kaime – 
taršos židinio Nr. 8403 (tai buvusios 
naftos bazės teritorija Kaišiadorių r. 
sav., Dainavos k.), kuri užima apie 
0,0152 ha, tai Kaišiadorių rajono 
buvusios naftos bazė ir jos teritorija. 
Per 2017 metus yra pateiktas ir 
suderintas projektinis pasiūlymas, 
parengta techninė specifikacija, prie 
LR Aplinkos ministerijos Aplinkos 
projektų valdymo agentūrai pateikti 
derinimui tvarkymo darbų viešųjų 
pirkimų dokumentacija. 

15. ,,Priemonių, 
gerinančių 
ambulatorinių 
sveikatos priežiūros 
paslaugų 
prieinamumą 
tuberkulioze 
sergantiems 
asmenims, 
įgyvendinimas 
Kaišiadorių 
rajone“ 

10 224,72  8 691,00 Projekto tikslas – mažinti Lietuvos 
gyventojų sergamumą ir mirtingumą 
nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių 
vaistams tuberkuliozės mikobakterijų 
atsiradimo ir plitimo.  
Įgyvendinant projektą planuojama 
tuberkulioze sergantiems pacientams, 
kuriems buvo suteiktos socialinės 
paramos priemonės (maisto talonų 
dalijimas) tuberkuliozės 
ambulatorinio gydymo metu. 
Pareiškėjas – Kaišiadorių PSPC 

16. Kaišiadorių miesto 
V. Kudirkos, 
Maironio ir J. 
Basanavičiaus 
gatvių 
rekonstravimas 

914 019,52 776 916,58 Projekto tikslas – rekonstruoti 
Kaišiadorių miesto J. Basanavičiaus , 
V. Kudirkos ir Maironio gatves, 
siekiant išplėtoti susisiekimą vietinės 
reikšmės keliais, pagerinant šių kelių 
techninius parametrus.  
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Siekiant įgyvendinti projekto tikslą – 
plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės 
keliais – gerinti šių kelių techninius 
parametrus ir diegti eismo saugos 
priemonę – numatoma įgyvendinti 
uždavinius: 
1. J. Basanavičiaus gatvės 
rekonstrukcija – šaligatvio / dviračių 
tako rekonstravimas, Basanavičiaus 
gatvės sankirtoje su Girelės gatve 
pėsčiųjų perėjos įrengimas ir 
kryptinio apšvietimo įrengimas. J. 
Basanavičiaus g.  
2. Maironio gatvės rekonstrukcija – 
šaligatvio rekonstravimas, Maironio 
gatvės sankirtoje su Basanavičiaus 
gatve pėsčiųjų perėjos įrengimas ir 
kryptinio apšvietimo įrengimas.  
3. V. Kudirkos gatvės rekonstrukcija 
– šaligatvio rekonstravimas ir 
švietimo įrengimas. 
Per 2017 metus yra  suderinti, 
ekspertuoti, audituoti Maironio ir V. 
Kudirkos gatvių techniniai projektai; 
ekspertuotas, audituotas 
J.Basanavičiaus techninis projektas; 
pateiktas ir suderintas projektinis 
pasiūlymas, pateikta ir suderinta 
Maironio ir V.Kudirkos gatvės 
viešųjų pirkimų dokumentacija 
Transporto investicijų direkcijai. 
Įvykdyti Maironio ir V. Kudirkos 
gatvių viešieji pirkimai ir pateikti 
derinimui Transporto investicijų 
direkcijai. 

17. Eismo saugos 
priemonės diegimas 
Kaišiadorių rajono 
savivaldybėje prie 
kelio Nr.1808 

 

375 452,99 319 135,05 Projekto tikslas – įrengti pėsčiųjų-
dviračių taką prie kelio Nr. 1808 
Kaišiadorių rajono savivaldybėje, 
padidinant regionų judumą plėtojant 
regionų jungtis su pagrindiniu šalies 
transporto tinklu.  
Siekiant įgyvendinti projekto tikslą – 
plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės 
keliais diegiant  eismo saugos 
priemones – įgyvendinamas 
uždavinys – padidinti regionų judumą 
plėtojant regionų jungtis su 
pagrindiniu šalies transporto tinklu, 
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projekto veikla eismo saugos ir 
aplinkos apsaugos priemonių 
diegimas vietinės reikšmės keliuose. 
Projektu bus įrengiamas pėsčiųjų-
dviračių takas prie kelio Nr. 1808 
(Veterinarų g.) (ilgis ~1950 m) su 
pėsčiųjų tako jungtimi link 
gyvenamųjų pastatų (ilgis ~276 m). 
Per 2017 metus yra  ekspertuotas, 
audituotas prie  Veterinarų gatvės 
pėsčiųjų / dviračių tako techninis 
projektas. 

 

 Parengtos penkios paraiškos LAAIF lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti 

pagal atsinaujinančius energijos šaltinius ir laukiama kvietimo paraiškoms pateikti ir 

finansavimui gauti: 

Projekto pavadinimas Bendra projekto 

vertė 

LAAIF lėšos Savivaldybės lėšos 

„VšĮ Kaišiadorių ligoninės 
atnaujinimas pagal 
atsinaujinančius energijos 
išteklius“ 

174 651,33 153 136,20 21 515,13 

„Kaišiadorių Vaclovo Giržado 
progimnazijos atnaujinimas pagal 
atsinaujinančius energijos 
išteklius“  

110 844,59 95 710,13 15 134,46 

„VšĮ Kaišiadorių pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
atnaujinimas pagal 
atsinaujinančius energijos 
išteklius“ 

87 448,78 74 653,90 12 794,88 

„Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos pastato 
atnaujinimas pagal 
atsinaujinančius energijos 
išteklius“ 

78 676,63 67 541,96 11 134,66 

„Kaišiadorių kūno kultūros ir 
sporto centro atnaujinimas pagal 
atsinaujinančius energijos 
išteklius“ 

110 844,59 95 710,13 15 134,46 
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Ataskaitiniais metais taip pat buvo parengta: 

1. Administracinio pastato, esančio Katedros g. 4, Kaišiadoryse energetinis auditas ir 

investicinis projektas; 

2. Mokslo paskirties pastato, esančio Gedimino g. 65, Kaišiadoryse energetinis auditas ir 

investicinis projektas; 

3. Investicijų projektas Valstybės investicijų programai „Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelio-

darželio plėtra (patalpų įsigijimas)“ 

Vykdomi paruošiamieji darbai planuojant dalyvauti projektuose pagal priemones „Vandens 

telkinių būklės gerinimas“ ir „Potvynių rizikos valdymas“. 

Šv. Faustinos mokykla padedant Strateginio planavimo ir investicijų skyriui teikė paraišką 

finansavimui gauti iš 2014–2020 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 

projekto „Tobulos organizacijos, teikiančios mokymo ir socialinės integracijos paslaugas specialiųjų 

poreikių vaikams ir jaunuoliams, pilotinis modelis" įgyvendinimui. Pagrindinis projekto tikslas – 

apjungiant programos teritorijai būdingą problematiką, Latvijos ir Lietuvos gerąją praktiką, turimus 

resursus ir žinias, sukurti tobulos organizacijos modelį, skirtą specialiųjų poreikių vaikų bei jaunuolių 

iki 21 metų ugdymui(si) bei socialinei integracijai. Projektą bendrai įgyvendina 3 partneriai: 2 iš 

Latvijos ir 1 iš Lietuvos. Pagrindinės projekto veiklos: tobulos organizacijos, teikiančios ugdymo ir 

socialinės integracijos paslaugas specialiųjų poreikių vaikams ir jaunimui, pilotinio modelio ir gerosios 

praktikos vadovo sukūrimas, pritaikymas ir pristatymas visuomenei; 3 tarptautinių vasaros stovyklų 

organizavimas vaikams ir jaunimui, turintiems specialiųjų poreikių; apsikeitimas gerąja patirtimi tarp 

partnerių; specialiųjų poreikių vaikų ir jaunimo sukurtų verslo idėjų konkursas; tėvų ir šeimos narių 

švietimas; darbuotojų, dirbančių su specialiųjų poreikių vaikais ir jaunimu, įgūdžių tobulinimas; 

paslaugų monitoringo ir kokybės užtikrinimo sistemos sukūrimas programos teritorijoje veikiančioms 

ugdymo įstaigoms; apsikeitimas mokiniais tarp partnerių; pojūčių klinikos sukūrimas vaikams ir 

jaunimui, turintiems specialiųjų poreikių. Tikimasi, kad šis projektas prisidės prie specialiųjų poreikių 

vaikų ir jaunimo tolygios socialinės integracijos, švietimo ir darbo rinkos problemų sprendimo. 

Paraiška įvertinta teigiamai. Šiame projekte savivaldybė dalyvauja kaip partneris. Prie šio projekto 

įgyvendinimo reiks prisidėti apie 10496,79 Eur. 

 2017 metais Savivaldybės administracija pateikė tris paraiškas Kaišiadorių rajono vietos veiklos 

grupei finansavimui gauti: 

1. Projekto „Rumšiškių kultūros centro pagrindinio įėjimo atnaujinimas ir pritaikymas 

žmonėms su negalia“ (skirtas finansavimas); 
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2. Stasiūnų kaimo sporto aikštyno įrengimas“ (rezervinis projektas); 

3. Teritorijos, skirtos okupacinio režimo genocido aukų atminimo įamžinimui, sutvarkymas“ 

(rezervinis projektas). 

Taip pat Savivaldybės administracija prisidėjo prie bendruomenių projektų planavimo, 

įsipareigojo tapti projektų partneriu ir skirti lėšas projektų įgyvendinimui: 

1. Kalvių bendruomenės projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako į Kalvių ežero pakrantę įrengimas“ 

(prisidėti 12500 Eur);  

2. Darsūniškio bendruomenės projekto „Darsūniškio bendruomenės bendruomeninio verslo 

kūrimas“ (prisidėti 10000 Eur); 

3. Anglininkų bendruomenės projekto „Nemuno dienos centras“ (prisidėti 9000 Eur).  

Savivaldybės taryba yra pritarusi rezerviniams projektams, kuriuos įgyvendinus pagerės 

gyvenimo sąlygos Kaišiadorių rajono gyventojams:  

Priemonė / 
projekto numeris 

Projekto pavadinimas 
Bendra 

projekto vertė 
Projekto ES 

lėšų dalis 

Savivaldybės 
skiriamas 
nuosavas 

indėlis 
projektui 

įgyvendinti 
(Eur) 

08.2.1-CPVA-R-908 

Rumšiškių miestelio 
bendruomeninės ir viešosios 
infrastruktūros gerinimas  

852,941.18 725,000.00 63,970.60 

04.5.1-TID-R-516 

Pėsčiųjų ir dviračių tako 
įrengimas prie Paukštininkų 
g. Kaišiadorių mieste 

186,205.00 158,274.25 27,930.75 

05.3.2-APVA-R-014 

Vandens gerinimo įrenginių 
rekonstrukcija Kaišiadorių 
mieste   

3,848,000.00 1,924,000.00 1,924,000.00 

05.3.2-APVA-R-014 
Žiežmarių miesto nuotekų 
valyklos rekonstrukcija 2,500,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 

06.2-1-TID-R-511 

Eismo saugos priemonės 
giegimas Kaišiadorių miesto 
Ąžuolyno gatvėje 

111,500.00 94,775.00 8,362.50 

05.3.2-APVA-R-014 

Vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros 
plėtra Pravieniškių I kaime, 
Kaišiadorių r. sav.  

1,700,000.00 1,360,000.00   
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05.3.2-APVA-R-014 

Nuotekų valymo įrenginių 
statyba Pravieniškių I kaime, 
Kaišiadorių r. sav. 

1,000,000.00 500,000.00   

 

Sklandžiai įgyvendinti projektus trukdo tai, kad ne visos projekte numatytos veiklos 

finansuojamos iš ES fondų. Todėl, planuojant savivaldybės biudžetą, reikia numatyti ne tik būtiną 

prisidėjimą prie projektų, bet ir veiklų, kurios nefinansuojamos ES lėšomis, finansavimą. 

 
2. STATYBOS IR REMONTO DARBAI 

 
Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų Strateginio veiklos plano Ūkio plėtros programos 

priemonėms finansuoti buvo skirta 2468,4 tūkst. Eur, iš jų Valstybės investicijų programai (toliau – 

VIP) finansuoti 428,0 tūkst. Eur, Kelių priežiūros ir plėtros programos vietinės reikšmės keliams 

(gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti buvo skirta 1029,3 

tūkst. Eur. 

 

2017 metais Savivaldybei skirti Valstybės investicijų programai vykdyti, panaudoti šių 

pastatų kapitaliniam remontui 

 

1. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos kapitalinis remontas, pristatant priestatą – 319, 4 

tūkst. Eur (303,0 tūkst. Eur – VIP lėšos, 16,4 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos).   Iki 2017 m. 

metų pradžios iš VIP šios sporto salės statybai savivaldybė buvo gavusi 1 121,4  Eur bei prisidėjusi 

100,0 Eur savivaldybės biudžeto lėšomis. Visa Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pastato 

remonto darbų sąmata yra 1 237,9 tūkst. Eur, kurioje numatyti sporto salės (650 m2) statybos darbai, 

gimnazijos pastato išorės sienų ir cokolio šiltinimas, nuogrindos ir laiptų aikštelių rekonstravimas, 

pastato pritaikymas žmonėms su negalia, aukšte prie valgyklos patalpų sanitarinių mazgų remontas, 

aplinkos sutvarkymas prie rekonstruojamų pastatų. Atsižvelgiant į statybos įstatymo ir kt. teisės aktų 

nuostatas aplinkos tvarkymo darbus, esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms, galima atidėti iki 

palankių darbams atlikti sąlygų. 2017 m. Antano Baranausko gimnazijos kapitalinis remontas buvo 

užbaigtas. Šiuo metu ruošiami dokumentai objekto užbaigimo aktui gauti. 

2. Kaišiadorių Vaclovo Giržado gimnazijos kapitalinis remontas – (80,0 tūkst. Eur – VIP lėšos, 

113,5 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos. Šiuo projektu buvo naujai kapitališkai suremontuotos 5 

klasės ir 4 laiptinės, įrengta priešgaisrinė signalizacija, pastatas pritaikytas žmonėms su negalia. Šiuo 

metu ruošiami dokumentai objekto užbaigimo aktui gauti. 
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3. Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūros sukūrimas – 2017 metais 

Savivaldybei buvo skirta 230,0 tūkst. Eur Valstybės investicijų programai vykdyti. Panaudota 2017 m. 

Kaišiadorių miesto stadiono Paukštininkų g. 9, Kaišiadorių mieste, rekonstravimo (I etapo) statybos 

darbams sklypo ribose – 45,0 tūkst. Eur. 

Už šias lėšas sklypo ribose įrengtas stadiono sausinamas drenažas ir rinktuvai. 

4. 34,5 Eur numatyti 2017 metų Savivaldybės biudžete, skirti Ūkio plėtros  programai vykdyti, 

buvo panaudoti Kaišiadorių miesto stadiono Paukštininkų g. 9, Kaišiadorių mieste, rekonstravimo (I 

etapo) statybos darbams už sklypo ribų – įrengta dalis lauko vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų 

tinklų.. 

 

2017 metais Savivaldybės biudžeto asignavimai, skirti Ūkio plėtros programos 07.01.02.01 

ir 07.03.01.01 priemonėms  vykdyti,  panaudoti šių infrastruktūros objektų statybai ir 

modernizavimui 

2017 m. Savivaldybės administracija vykdė gyvenviečių naujų apšvietimo sistemų įrengimo 

darbus, o taip pat prisidėjo savivaldybės biudžeto lėšomis, Savivaldybės vykdomų projektų, 

nefinansuojamoms veikloms – objektų prijungimo prie ESO elektros tiekimo infrastruktūros bei 

elektros perdavimo linijų apsaugojimo darbams, kuriuos atlieka ESO, Savivaldybės statybos objektų 

darbų zonoje:  

1. Apšvietimo tinklai įrengti Paparčių seniūnijos Dainavos k. Didžiojoje g. (darbų vertė  43,6  

tūkst. Eur), Kaišiadorių m. Birutės g. (darbų vertė – 3,6 tūkst. Eur) ir Rumšiškių sen. Rusonių k. 

Topolių g. (darbų vertė – 10,3 tūkst. Eur). ESO elektros kabelių iškėlimo darbams ir prisijungimo prie 

ESO elektros tiekimo infrastruktūros – panaudota 50,0 tūkst. Eur. Šiai priemonei (07.01.02.01) vykdyti 

2017 metų biudžete skirta 108,4 tūkst. Eur, panaudota 107,4 tūkst. Eur. 

2. 2017 metais Savivaldybė vykdė Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto 

darbus: 

2.1  Kaišiadorių šv. Faustinos mokyklos inžinerinių sistemų (lietaus, vandentiekio ir nuotekų 

sistemų) remonto darbai – 17,4 tūkst. Eur; 

2.2. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos vėdinimo sistemos ir įėjimo apšvietimo 

įrengimo darbai – 12,8 tūkst. Eur; 

2.3.  Šeimos bendruomeninių namų įrengimas Kaišiadorių mieste – 15,9 tūkst. Eur; 

2.4.  Žiežmarių gimnazijos lietaus nuotekų statyba – 29,0 tūkst. Eur; 
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2.5. Šaligatvio įrengimas nuo Gandriuko tako iki įrengto naujo dviračių tako  prie Lomenos 

upės Kaišiadorių m. – 2,5 tūkst. Eur; 

2.6.  Šaligatvio įrengimas tarp Parko ir Kęstučio g. Kaišiadorių m. – 4,6 tūkst. Eur; 

2.7. Šaligatvio ir nuogrindos įrengimas prie Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos – 7,0 

tūkst. Eur. 

2.8. Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas  prie daugiabučių namų Gedimino g. Nr. 120, 122 – 5,0 

tūkst. Eur. 

2017 m. užbaigti miesto aikštės įrengimo darbai. Tuo pačiu metu buvo vykdomi susiję su 

aikštės statybos darbais Administracijos pastato remonto darbai, kurių metu pakeisti pagrindiniai įėjimo 

laiptai, įrengtas pastato rūsio drenažas bei prieduobės apsauginė tvorelė. Šiems darbams buvo 

panaudotos 2016 m. avansinio mokėjimo 150,0 tūkst. Eur lėšos bei 2017 m. skirtos apsauginei tvorelei 

įrengti 6,6 tūkst. Eur biudžeto lėšos. Kaišiadorių savivaldybės taryba skyrė 10,3 tūkst. Eur 

T. Matulionio paminklo remontui. Už šias lėšas įrengti paminklo pamatai bei jų drenažas, pagamintos 

akmens detalės ir iškaltos raidės, herbas. 

2017 metais atlikti administracinio pastato vidaus patalpų remonto darbai už 106,6 tūkst. Eur. 

Už Savivaldybės biudžeto lėšas buvo suremontuota pastato II a. koridorius, mažoji salė, atnaujintos 

didžiosios salės parketas,  pirmame ir antrame aukštuose 12 kabinetų, pakeista holo lauko durys ir 

grindų danga.  

Antakalnio krizių centre 2017 metais pradėti Antakalnio mokyklos, pakeičiant dalies patalpų 

paskirtį ir pritaikant jas  krizių centrui, rekonstravimo darbai.  Per nepilnus tris mėnesius atlikta beveik 

pusė statybos darbų: atlikti visi griovimo darbai, įrengtos pertvaros, lifto šachta ir kiti darbai už 149,2 

tūkst. Eur.  Šio objekto statybą numatoma baigti 2018 metais.  

Po statybos užbaigimo šiame krizių centre bus sudarytos sąlygos asmenims (šeimoms) ugdyti ar 

stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su 

visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Jame bus organizuojamas ir užtikrinamas įvairių 

socialinių grupių gyventojų jų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimas bei skatinamos 

socialinės veiklos, socialinio darbo iniciatyvos, rūpinamasi rajono neįgaliaisiais ir vykdant neįgaliųjų 

socialinės integracijos priemones. 

Šiai priemonei (07.03.01.01) vykdyti 2017 metų biudžete buvo skirta 402,6 tūkst. Eur, 

panaudota 402,6 tūkst. Eur. 

Kompensacijai už nuostolingus keleivinio transporto reisus Savivaldybės administracija 

panaudojo 190,0 tūkst. Eur. 
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2017 metais asignavimai, skirti Kelių priežiūros ir plėtros programos vietinės reikšmės 

keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti) prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 

panaudoti šių susisiekimo konstrukcijų pagerinimui 

 

Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti 

(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti buvo skirta  1029,3 tūkst. Eur ,  iš jų: 

tikslinių lėšų  –  42,0 tūkst. Eur  2017 metais iš Kelių priežiūros ir plėtros programos  buvo gauta lėšų  

17,4 proc. mažiau negu 2016 metais. 

Savivaldybės tarybos sprendimu ir Administracijos direktoriaus  įsakymu kelių fondo lėšos 

buvo paskirstytos seniūnijoms: Kaišiadorių miesto – 324,6 tūkst. Eur, Kaišiadorių apylinkės – 18,1 

tūkst. Eur, Kruonio – 66,2 tūkst. Eur, Nemaitonių – 19,7 tūkst. Eur., Palomenės – 26,1 tūkst. Eur, 

Paparčių – 32,8 tūkst. Eur, Pravieniškių – 98,1 tūkst. Eur, Rumšiškių – 150,9 tūkst. Eur,  Žaslių – 52,5 

tūkst. Eur, Žiežmarių – 70,0 tūkst. Eur, Žiežmarių apylinkės – 121,1 tūkst. Eur.       

Praėjusiais metais atliktas Miško gatvės, Pravieniškių I k., Pravieniškių seniūnijoje kapitalinis 

remontas (paklotas asfaltas) – 66,7 tūkst. Eur,  buvo užbaigti Ąžuolyno gatvės kapitalinio remonto 

darbai Kaišiadorių miesto seniūnijoje, kuriems panaudota 215,8 tūkst. Eur. Taip pat, Rumšiškių 

seniūnijoje, Antakalnio k., atliktas Trumposios gatvės kapitalinis remontas (paklotas asfaltas) už  93,98 

tūkst. Eur, Žiežmarių mieste, Lauko gatvės kapitalinis remontas (paklotas asfaltas) už 46 63 tūkst. Eur. 

Be to,  Kaišiadorių miesto seniūnijoje atliktas Pramonės gatvės  asfaltbetonio dangos atkarpos 

paprastasis remontas – 31,1 tūkst. Eur, taip pat, suremontuoti šaligatviai: prie Gedimino g. 92 namo už 

11,2 tūkst. Eur, prie Gedimino g. 113 namo už 5,39 tūkst. Eur,  prie Gedimino g. 76 namo už 9,9 tūkst. 

Eur, prie Gedimino g. 111 namo už 2,8 tūkst. Eur, prie Gedimino g. 99 namo už 5,0 tūkst. Eur, 

suremontuotas šaligatvis nuo Girelės g. Nr. 43 namo iki Garažų eksploatavimo bendrijos „Vairas“, 

Basanavičiaus g. 31A už 13,5 tūkst. Eur,  atliktas Žiežmarių m., Žaslių gatvės šaligatvio atkarpos 

paprastasis remontas už 5,5 tūkst. Eur. Iš viso iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų buvo 

suremontuota   511 m šaligatvių.  

Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis buvo suremontuoti šaligatviai: prie Gedimino 

g. 101 namo už 8,3 tūkst. Eur, prie Gedimino g. 103 namo už 8,4 tūkst. Eur,  suremontuotas šaligatvis 

nuo Gedimino g. 99 namo iki Gedimino g. 93 namo (1 etapas) už 11,0 tūkst. Eur, atliktas Žiežmarių m., 

Žaslių gatvės šaligatvio atkarpos paprastasis remontas už 3,2 tūkst. Eur, užbaigtas remontuoti Vytauto 
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g. šaligatvis Žiežmarių mieste už 20,7 tūkst. Eur. Iš viso Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto 

lėšomis buvo suremontuota 574 m. šaligatvių. 

Taip pat, Paparčių seniūnijoje  atliktas kelio Naravai–Antakalnis paprastasis remontas –16,66 

tūkst. Eur, Žaslių seniūnijoje atlikti kelio Cineikiai–Čiviškių k. kapinės – 10,8 tūkst. Eur ir kelio 

Bertašiūnai–Gamantos upė–Lėliai–Gečionių miškas – 9,3 tūkst. Eur paprastieji remontai, Kruonio 

seniūnijoje atliktas kelio Sekionys–Darsūniškis žvyro dangos remontas – 14,6 tūkst. Eur, Žiežmarių 

apylinkės seniūnijoje atliktas kelio Strošiūnai–Kudonys paprastasis remontas – 9,7 tūkst. Eur bei atlikti 

kiti kelių ir gatvių remonto darbai.     

2017 metais  buvo įrengta 1309 m  ištisinio asfalto (tiek naujo, tiek ant esamos dangos). 

Parengti Žiežmarių apylinkės seniūnijos kelio Aviliai–Stasiūnai rekonstrukcijos techninis darbo 

projektas – 12,2 tūkst. Eur ir kelio Stasiūnai–Kriaučiškės–Rečionys ruožo (Kiemelių g., dalis Dalios g.) 

Žiežmarių apylinkės seniūnijoje rekonstrukcijos techninis darbo projektas – 4,8 tūkst. Eur. 

2017 metais kelis kartus buvo vykdomi Automobilių stovėjimo aikštelės prie Gedimino g. 99, 

101 ir 103 gyvenamųjų namų ir Automobilių stovėjimo aikštelės  prie Gedimino g. 120 ir 122 

gyvenamųjų namų įrengimo techninio projekto parengimo ir rangos darbų viešieji  pirkimai. Tačiau 

kiekvieną kartą rangovai pasiūlydavo pirkimo kainą kuri 1,5–2 kartus viršydavo šių aikštelių 

skaičiuojamąją kainą, dėl to buvo nutraukta šių objektų pirkimo procedūra. Lygiai tokia pat situacija 

įvyko ir su Brazio bei Algirdo gatvių Kaišiadorių m. šaligatvių remonto ir naujo gatvės apšvietimo 

įrengimo techninio darbo projekto parengimo ir rangos darbų pirkimo procedūra ir čia buvo viršyta šių 

objektų skaičiuojamoji kaina ir dėl to buvo nutraukta pirkimo procedūra. Taip pat, nepavyko, neviršijant 

skaičiuojamosios kainos, nupirkti Miško gatvės, Stasiūnų k., Žiežmarių apylinkės seniūnijoje 

kapitalinio remonto darbų. 

Manome, kad rangovai dėl didesnių mokamų savo darbuotojams atlyginimų ir prastų 

atmosferinių, oro sąlygų,  siūlydavo mums didesnes pirkimo kainas, negu objekto skaičiuojamoji kaina.  

Kelių priežiūros ir plėtros programos tikslinių lėšų 2017 metų pradžioje buvo gauta 237,0 tūkst. 

Eur, iš jų Kaišiadorių miesto Kęstučio gatvės kapitalinis remontui – 192,0 tūkst. Eur.  

2017 metais Rangovas UAB „Akordas-1“Kęstučio gatvės kapitalinio remonto darbų atliko vos 

už 5,7 tūkst. Eur iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos skirtų 192,0 tūkst. Eur. Šios lėšos buvo 

neįsisavintos dėl gyventojų trukdymo, Rangovo neveiklumo ir blogų meteorologinių sąlygų.  

Savivaldybės administracijos darbuotojai teikė informaciją gyventojams apie darbus Kęstučio 

gatvėje, kad vos tik  pradėjus nuiminėti asfalto viršutinį sluoksnį šios gatvės atkarpoje liepos mėnesį, 

didžioji dalis vietos gyventojų  pradėjo organizuoti gyventojų susitikimus buvusio kino teatro salėje, 
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taip pat Birutės gatvėje, ir reikalauti pakeisti techninio projekto sprendinius bei suprojektuoti šaligatvį 

priešingoje gatvės pusėje nei numatyta projekte (t. y. arčiau Birutės gatvės). Į šiuos gyventojų prašymus 

buvo atsižvelgta, todėl rangovas buvo priverstas darbus stabdyti ir laukti, kol bus pakeistas bei iš naujo 

su įvairiomis institucijomis suderintas (ką vasaros atostogų metu padaryti sudėtingiau) gatvės techninio 

projekto pakeitimas.  Kol buvo keičiamas techninis projektas, rangovas pradėjo ir vykdė darbus kituose 

objektuose, kuriuos laiku užbaigti sutrukdė 2017 m.  metais nepalankios gamtos sąlygos.  2017 m.  

metais kaip niekad anksčiau rugsėjo – spalio mėn. iškrito itin didelis kritulių kiekis ir tai kliudė vykdyti 

lauko darbus. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis Kaišiadoryse 2016 m rugsėjo mėn. 

iškrito 33,1 mm kritulių, o 2017 m. rugsėjo mėn. – 119,2 mm.,  taip pat  2017 m. spalio mėn. – 110,9 

mm kritulių.  

Ne vieną kartą buvo surengti Savivaldybės administracijos pasitarimai  su UAB „Akordas 1“ 

direktoriumi dėl susidariusios situacijos, vykdant Kęstučio gatvės kapitalinio remonto darbus, kuriuose 

UAB „Akordas 1“ direktorius žadėjo artimiausiu metu pradėti kapitalinio remonto  darbus.  Rangos 

sutartis su UAB „Akordas 1“ dėl Kęstučio gatvės kapitalinio remonto darbų galioja iki 2019 m lapkričio 

15 d. todėl rangovas 2018 metais tęs darbus šioje gatvėje. 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 142 Kaišiadorys–Žiežmariai, kuriam Kaišiadorių mieste 

suteiktas Gedimino gatvės pavadinimas, 2,17 km esančiai sankryžai su valstybinės reikšmės rajoniniu 

keliu Nr. 1807 Kaišiadorys–Antakalnis, kuriam Kaišiadorių mieste suteiktas Paukštininkų gatvės 

pavadinimas, rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, techniniam darbo projektui parengti – 45,0 

tūkst. Eur.   

Kadangi Lietuvos automobilių kelių direkcija projektuotojui pagal sudarytą sutartį apmokės už 

žiedinės sankryžos techninio darbo projekto parengimą, tai Savivaldybės administracija privalėjo 

grąžinti 45,0 tūkst. Eur  lėšų Kelių direkcijai. 

2017 metais rajono gyventojai labai aktyviai reiškė savo pastabas, pageidavimus Kaišiadorių 

rajono merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, 

taisymo  (remonto), priežiūros darbų. Per praėjusius metus kelių ir gatvių remonto klausimais iš 

gyventojų buvo gauta 44 prašymai, pasiūlymai, kurie buvo laiku išnagrinėti ir, sprendžiant jų keliamas 

problemas, buvo  priimti  atitinkami sprendimai. Savivaldybė neturi papildomų finansavimo šaltinių, o 

pagal turimus – gali patenkinti tik apie 10 procentų viso poreikio. 

Seniūnijose, nustatant vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, remonto bei priežiūros darbų 

prioritetus, aktyviau turėtų dirbti  seniūnaičiai bei kaimo bendruomenės. Seniūnijos gyventojai  daugiau 

turėtų žinoti, kokie seniūnijos keliai ir gatvės bus remontuojamos ateityje. 
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Techninių projektų tikrinimas. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas 

Per 2017  metus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyrius  (nuo 

2017-11-03 Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos) per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir 

statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ gavo,  įstatymų nustatyta tvarka 

patikrino ir priėmė 354 prašymus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo.  Teisės aktų nustatyta 

tvarka bei  terminais buvo patikrinti 354 techniniai darbo projektai, išsiųstos 1127 paraiškos 

institucijoms, pagal kompetenciją privalančioms patikrinti statinio projekto atitiktį teisės aktuose 

nustatytiems reikalavimams, įvertintos gautos statinio projekto patikrinimo išvados.  Įvertinus statinio 

projektų sprendinių atitiktį teisės aktų keliamiems reikalavimams, pateiktos 708 patikrinimo išvados. 

Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Ūkio plėtros skyrius  statytojams parengė ir išdavė 121 statybą 

leidžiantį dokumentą statinių naujai statybai, rekonstravimui, statinių modernizavimui, kapitaliniam bei 

paprastajam remontui. Į Savivaldybės  biudžetą buvo surinkta 9,3 tūkst. Eur valstybės rinkliavos už 

statybą leidžiančių dokumentų išdavimą. Parengta  41 atsakymas į fizinių bei juridinių asmenų 

prašymus. Atstovauta teismuose 7 administracinės ir civilinės teisenos bylose ginant Savivaldybės 

administracijos interesus. 

 

Statinių priežiūra. Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa 

 

1. Įgyvendinant energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos I etapą per 

2017 metais butų savininkai pritarė daugiabučių gyvenamųjų namų (Gedimino g. 18, Gedimino g. 52, 

Gedimino g. 73, Kaišiadorys ir Melioratorių g. 10, Žiežmariai) investiciniams  planams, pateiktos 

paraiškos dėl projektų įgyvendinimo finansavimo VšĮ „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ dėl kredito 

suteikimo.  

Įgyvendinant  programos II etapą, modernizuoti 2 daugiabučiai namai (Gedimino g. 44 ir 

Birutės g. 3). 

Įgyvendinant  programos III etapą, parengti 3 daugiabučių namų (Parko g. 23, Maironio g. 58, 

Girelės g. 37) investiciniai planai.  

Pradėti rengti 8 daugiabučių namų (Girelės g. 35, Girelės g. 39, Girelės g. 43, Girelės g. 45, 

Girelės g. 47, Girelės g. 49, Girelės g. 51, Sodų g. 2, Gudienos k.) investiciniai planai. 

2. Parengta ir patvirtinta Kaišiadorių miesto  centrinės dalies kvartalo energinio efektyvumo 

didinimo programa. Kvartale yra daugiabučių gyvenamųjų namų, 6 viešieji pastatai, nuosavybės teise 
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priklausantys Kaišiadorių rajono savivaldybei. Iš jų 2 daugiabučiai namai ir  Kaišiadorių kultūros 

centras modernizuoti. 5 viešieji pastatai ir 8 daugiabučiai namai nerenovuoti:  Algirdo Brazausko 

gimnazija, V. Giržado progimnazija  (pradinių klasių korpusas), Kaišiadorių rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos pastatas, Kaišiadorių miesto 

seniūnija (buvęs kino teatras). 

3. Įgyvendinant energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą 

suorganizuoti 3 susirinkimai dėl butų savininkų pritarimo investiciniams planams, 8 susirinkimai dėl 

pritarimo dalyvauti programoje. 

4. Konsultuotos 3 daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos ir 3 administruojami daugiabučiai 

gyvenamieji namai dėl energiją taupančių priemonių įgyvendinimo.  

5. Atlikti 2 daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimai. 

6. Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo lėšų skirstymo komisija gavo ir 

apsvarstė 2 prašymus dėl paramos įgyvendinant energiją taupančias priemones skyrimo. Suteikta 

parama daugiabučių namų savininkų bendrijoms „Lomena“ (parama suteikta už avarinės stogo dangos 

su apšiltinimo sluoksniu įrengimą) ir „Mėta“ (parama už šildymo sistemos modernizavimą, ir bendro 

naudojimo patalpų langų ir durų pakeitimą.).  

7. Specialioji sodininkų bendrijų rėmimo komisija gavo ir apsvarstė 1 prašymą dėl paramos 

skyrimo. Sodininkų bendrija  „Girelė“ savo lėšomis paklojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklus. 

Sodininkų bendrijai „Girelė“  buvo sutekta finansinė parama –  kompensuota 50 procentų patirtų 

išlaidų. 

7. Suorganizuota 10 susirinkimų dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo 

objektų valdymo. Penkiems namams paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.  

8. Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams, teikiantiems paraiškas pagal  Kaimo plėtros 

programos veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ inventorizuoti 22 statiniai,  turintys asbesto 

gaminių. 

9. Patikrinta ir surašyti statinių techninės priežiūros patikrinimo aktai 154 statiniams. 

10. Surašyti 4 privalomieji nurodymai dėl statinių naudojimo taisyklių pažeidimų, 4 

reikalavimai dėl apleistų statinių sutvarkymo. Dalyvauta 1 VTPSI organizuotame statinių patikrinime. 
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Statybos darbai vykdomi iš ES lėšų ir savivaldybės biudžeto 

Ūkio plėtros skyriaus (nuo 2017-11-03 Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos) darbuotojai 

prisideda įgyvendinant ir  prižiūrint rangos darbus, projektuose, kurie yra vykdomi iš ES lėšų ir 

savivaldybės biudžeto. 2017 metais užbaigti šių objektų statybos darbai: „Pėsčiųjų ir dviračių tako 

įrengimas aplink Girelės II tvenkinį Kaišiadorių mieste“ ir „Kaišiadorių miesto Prezidento A. M. 

Brazausko parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams“.  

 

3. TERITORIJŲ PLANAVIMAS, URBANISTIKA IR ARCHITEKTŪRA  

 

2017 metais Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija organizavo 13 Teritorijų planavimo 

komisijos posėdžių, kuriuose buvo nagrinėjami savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų 

derinimo klausimai. Jų metu buvo išnagrinėti 20 prašymų, patikrinti ir aptarti teritorijų planavimo 

dokumentų sprendiniai. Teritorijų planavimo komisijos derinimo bei aptarimo rezultatai įforminti 20 

protokolinių sprendimų. Teritorijų planavimo komisija nustatė, kad pateikti derinti 18 teritorijų 

planavimo dokumentai atitinka norminius teisės aktus bei sąlygas išdavusių institucijų reikalavimus, 2 

iš pateiktų teritorijų planavimo dokumentų neatitiko teisės aktų, todėl buvo nederinti. 

Išnagrinėti 50 gyventojų prašymų dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir 

parengti 39 įsakymai dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo. Sudarytos 2 detaliųjų 

planų keitimo iniciavimo sutartys. Parengta 16 planavimo sąlygų detaliojo ir specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentams rengti. Parengti 57 įsakymai dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 

projektų rengimo, 123 reikalavimai žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti. 

Įvairioms institucijoms, rengiančioms reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 

projektams rengti, buvo parengta ir ŽPDRIS priemonėmis išsiųsta 121 prašymas išduoti reikalavimus. 

Atsižvelgiant į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patvirtintus Žemės valdos 

projektų patikrinimo aktus parengta 21 Administracijos direktoriaus įsakymų dėl žemės sklypų 

formavimo ir pertvarkymo projektų patvirtinimo, 2 įsakymai dėl detaliųjų planų koregavimo.  Parengta 

16 Savivaldybės tarybos sprendimų projektų teritorijų planavimo klausimais. 2017 metais Teritorijų 

planavimo dokumentų registre įregistruoti 14 teritorijų planavimo dokumentų ir išduota 15 pažymų 

apie dokumentų įregistravimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. Pradėtos 

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos, Kaišiadorių bei Žiežmarių miestų teritorijų bendrųjų planų 

keitimo procedūros – įvykdytas kompleksinio teritorijų planavimo proceso parengiamasis etapas, 

viešųjų pirkimų būdu parinktas bendrųjų planų paslaugos teikėjas. 
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Parengti 23 Savivaldybės tarybos sprendimų projektai dėl gatvių pavadinimų suteikimo, gatvių 

geografinių charakteristikų keitimo, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčių tarifų, pajamų 

mokesčio dydžių patvirtinimo. Parengti 24 Administracijos direktoriaus įsakymai dėl adresų suteikimo 

ir keitimo. Išduota 750 leidimai topografiniams darbams atlikti ir į GIS integruotą sistemą įkelta 627 

išpildomosios ir topografinės nuotraukos. Parengta 2230 valstybinės žemės nuomos mokesčio 

deklaracijų fiziniams ir juridiniams asmenims ir surinkta 82 350 Eur valstybinės žemės nuomos 

mokesčio. Į Suteiktos valstybės pagalbos registrą įrašyti 472 pagalbos gavėjų. 

Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais parengta ir nustatyta bei statytojams išduota 15 

specialiųjų architektūros reikalavimų statinio projektams rengti, parengta 13 pritarimų projektiniams 

pasiūlymams, išduoti 7 leidimai įrengti išorinę reklamą, parengti 402 raštai ir atsakymai į asmenų 

prašymus, atstovauta teismuose 5 administracinėse ir civilinėse bylose ginant Savivaldybės 

administracijos interesus. 

 

4. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO, TURIZMO SKATINIMAS 

 
Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas 

 
Verslo plėtros skatinimas vykdomas pagal Investicijų ir verslo plėtros programos 12.02.01.01 

priemonę „Smulkių verslo subjektų rėmimas“, kurią įgyvendinant 2017 m. buvo skirta ir išmokėta 
44196,61 Eur paramos 122 smulkaus verslo (toliau – SV) atstovams. Paramą skyrė Smulkaus verslo 
skatinimo komisija. Parama buvo suteikta pagal šias paramos formas: 

1. Įmonės steigimo išlaidų dengimas – 12 SV subjektų; 
2. Verslo planų, investicinių projektų ir (ar) paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti 

rengimo išlaidų dalinis padengimas –13 SV subjektų; 
3. Paskolų ir (ar) lizingo palūkanų dengimas – 72 SV subjektams; 
4. Atlyginimo už paskolos administravimą ir turto vertinimą kompensavimas – 19 SV subjektų; 
5. Europos Sąjungos lėšomis įsigytos žemės ūkio technikos, įrangos, pastatų bei pasėlių 

draudimo įmokų kompensavimas – 54 SV subjektams; 
6. Kvalifikacijos kėlimo išlaidų kompensavimas – 23 SV subjektams; 
7. Parodos išlaidų dengimas – 2 SV subjektams. 
2017 m. sausio 27 d. įvyko 15-asis Kaišiadorių rajono Verslo vakaras, kurio metu apdovanoti 

geriausi 2016 metų rajono verslininkai, įmonės. Vakaro organizatoriai – Kaišiadorių rajono 
savivaldybė,  Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Kaišiadorių TVIC) ir 
Kaišiadorių smulkaus ir vidutinio verslo asociacija. 

2017 metais Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendintas 1 Vietinių užimtumo 
iniciatyvų (toliau – VUI) projektas, įsteigtos 2 naujos darbo vietos (vairuotojo ir dešrų kimšėjo). Minėtą 
projektą įgyvendino UAB „Kadagio dūmas“. Įgyvendinto projekto vertė  – 22450,00 Eur, iš 

kurių  14142,00 Eur  yra  valstybės pagalbos lėšos, o  8308,00 Eur yra paraiškos teikėjo lėšos. 
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2017 metais penki  jauni bedarbiai susikūrė darbo vietas  sau (Savarankiško užimtumo rėmimo 
priemonė), valstybės pagalba šiai priemonei sudarė 48400,00 Eur. 

2017 metais penki darbdaviai (UAB „AMB autodetalės“ (1 darbo vieta), UAB „Kaišiadorių 
butų ūkis“ (2 darbo vietos), UAB „Aradva“ (1 darbo vieta), UAB „Alivdara“ (1 darbo vieta),   UAB 
„Autosparnai“ (1 darbo vieta) įsteigė 6 naujas darbo vietas neįgalumą turintiems bedarbiams, valstybės 
pagalba sudarė 82151,89 Eur.  

Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras (TVIC) skelbia Kaišiadorių rajone 
nuomojamų ir parduodamų patalpų (ir pastatų) verslui duomenų bazę. Šiuo metu joje yra 41 pozicija. 
Savivaldybė investuotojams siūlo sklypus Kaišiadorių mieste, kuriuos verslininkams viešina 
Kaišiadorių TVIC ir Savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyrius.  

Kaišiadorių TVIC jau 16 metų teikia konsultacinę pagalbą pradedantiesiems verslininkams, 
ruošia steigimo dokumentus bei padeda įsteigti įmones elektroniniu būdu, organizuoja seminarus, 
mokymus įmonių vadovams ir darbuotojams, teikia kitas viešąsias paslaugas verslui bei turizmo 
paslaugas. Padedant Kaišiadorių TVIC, 2017 metais įsteigta 20 juridinių asmenų, iš kurių 15 yra verslo 
įmonės. Turizmo ir verslo informacijos centre 2017 m. suteikta 427 val. konsultacijų verslo pradžios, 
paramos verslui, mokesčių, apskaitos ir kitomis temomis. TVIC suorganizavo 21 verslo srities renginį: 
15 nemokamų ir 6 mokamus kursus bei seminarus verslo temomis. Centras parengė ir išleido 17 verslo 
srities publikacijų, elektroninių verslo aplinkos pristatymų.  

Verslumo lygio rodiklis Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2017 m. pabaigoje buvo 14,80 (mažų 
ir vidutinių verslo įmonių skaičius, tenkantis 1000-čiui gyventojų), 2016 m. pab. – 14,71, 2016 m. 
pradžioje – 13,66. 

 
Įregistruotų ir išregistruotų verslo įmonių skaičius per metus: 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Įregistruota 30 33 55 42 33 32 43 41 
Išregistruota 24 16 13 12 23 19 80 17 

*preliminarūs duomenys 
 
Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje: 

Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Skaičius 580 536 552 576 548 575 621 609 

 
Veikiančių mažų ir vidutinių verslo įmonių skaičius metų pradžioje: 
Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Skaičius 400 361 370 391 431 430 454 448 
 
Ūkio subjektų skaičius metų pradžioje pagal darbuotojų skaičių: 
Metai  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Iš viso: 580 536 552 576 548 575 621 609 
0–4 darbuotojai 334 307 321 339 312 331 370 363 
5–9 darbuotojai 79 80 78 83 88 94 97 94 
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10–19 darbuotojų 68 57 60 62 56 56 55 53 
20–49 darbuotojai 51 48 48 48 47 50 56 61 
50–99 darbuotojai 25 23 25 27 28 27 25 21 
100–149 darbuotojai 16 14 13 10 9 8 10 8 
150–249 darbuotojai 3 4 5 5 6 7 6 7 
250–499 darbuotojai 1 - - - - - - - 
500–999 darbuotojai 3 3 2 2 2 2 2 2 
1000 ir daugiau 
darbuotojų 

- - - - - - - - 

 
Turizmo skatinimas 

 
2017 metais Kaišiadorių TVIC suorganizavo 43 turizmo srities renginius, iš kurių 24 nemokami 

(iš jų 7 partnerystės pagrindais su kitomis įstaigomis) ir 19 mokamų: ekskursijos, seminarai, žygiai, 
žinių turnyrai, festivaliai kt. TVIC parengė ir išleido 7600 egz. 12 skirtingų rūšių turizmo leidinių, 
paskelbė 23 turizmo srities publikacijas, straipsnius, rajono turizmą pristatė parodoje „Adventur“, 
„Paukščių festivalio“ metu, per Rudens mugę, per Palaimintojo Teofiliaus Matulionio šventę. Sukurtas 
Šv. Jokūbo kelio maršrutas, išleistas lankstinukas.  

Savivaldybės administracija ir TVIC vykdo penkias savivaldybes jungiantį ES paramos projektą 
„Kauno marių ir Nemuno kilpų turizmo e-rinkodara“, kuris baigsis 2018 m. liepą. Parengti tekstai, 
sukurti videoklipai keturiomis kalbomis apie 10 rajono lankytinų vietų, tęsiami kiti turizmo e-
rinkodaros darbai.  

Partnerystės pagrindais vykdomas „Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybes 
jungiančių trasų ir turizmo maršrutų informacinės struktūros projektas“, rengiama medžiaga projekto 
stendams, suderintos turistinių kelio ženklų bei stendų vietos.  

Kaišiadorių rajono renginiai ir lankytinos vietos keletą kartų pristatytos „Radijas TAU“ eteryje. 
Radijo žurnalistui surengta dienos ekskursija po Kaišiadorių rajoną, po kurios išleistos dvi laidos, 
skirtos Kaišiadorių turizmui.  

Birželio mėnesį antrą kartą įvyko „Paukščių festivalis” – teminis visos dienos blaivus 
Kaišiadorių renginys, pilnas atrakcijų, rungčių, parodų, edukacinių užsiėmimų šeimoms, pritraukęs ne 
tik rajono gyventojus, bet ir svečius iš kitų Lietuvos vietovių. Šventės metu įvyko pirmasis Lietuvoje 
Šakočių kepimo čempionatas. Liepą įvyko trečioji „Traktorių šventė“, kasmet sutraukianti vis daugiau 
žiūrovų, joje šiemet vyko pirmasis traktorių slalomas, kitos smagios rungtys, lankytojus džiugino 
kombainų ir traktorių, žemės ūkio technikos paroda, rinkimai, traktorių savininkų apdovanojimai. 
Penktajame jau tradiciniame Kaišiadorių dviračių ture dalyvavo beveik 300 dviratininkų, kurie kasmet 
noriai varžosi vaizdingoje Kaišiadorių apylinkių trasoje. Rajono svečius džiugino tradicinis bėgimas 
aplink Žaslių ežerą, pavasario ir rudens mugės, amatų ir folkloro šventės, Baltų vienybės šventė prie 
Maisiejūnų piliakalnio. Kaišiadorių arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos renginiai, 
Popiežiaus legato kardinolo Angelo Amato vizitas buvo svarbūs ne tik religine, bet ir turistine, miesto 
žinomumo prasme. Daugybės lankytojų sulaukė Lietuvos liaudies muziejaus tradiciniai renginiai.  
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Didelį pagreitį 2017 m. įgavo Žaslių tradicinių amatų centro veikla. Visus metus priiminėjęs 
turistų grupes užsiėmimuose su tradiciniais amatininkais, centras veiklą išplėtė net iki 15 edukacinių 
programų.  

Kaišiadorių geležinkelio stotyje įsikūrusi pramogų ir edukacijų studija šeimai „Tuku Tuku“ 
kviečia kūrybiškai švęsti vaikų šventes, per kurias vaikai patiria pasaulio, Lietuvos, Kaišiadorių rajono 
savivaldybės pažinimo džiaugsmą.  

Ant Neries kranto įsikūręs Senosios Gegužinės ūkis nuolat kviečia lankytojus į kultūros 
savaitgalius, čia vyksta dailės plenerai, stovyklos, o rudenį – tradicinės tarptautinės varžybos „Senosios 
Gegužinės ūkio lašišadienis“. Naktį iš vasario 15-osios į 16-ąją šalia Kruonio miestelio esančioje 
partizanams pagerbti skirtoje vietoje vyksta tradiciniu tapęs minėjimas, pritraukiantis gausybę 
patriotiškai nusiteikusių Lietuvos gyventojų. Kiekvienais metais į Rumšiškėse esantį Lietuvos liaudies 
buities muziejų suvažiuoja žmonės į Prancūzų kariuomenės atsitraukimo inscenizaciją, taip pat į 
didžiausią Lietuvoje vykstančią Užgavėnių šventę. 

Vieta, pritraukianti daugiausiai turistų Kaišiadorių rajono savivaldybėje, yra Lietuvos liaudies 
buities muziejus. 195 ha plote pateikiama daugiau negu 90 000 eksponatų, reprezentuojami visi 
Lietuvos etnografiniai regionai. Rumšiškių miestelio centre veikia poeto J. Aisčio muziejus. Čia 
eksponuojama medžiaga apie poeto gyvenimą, šeimą, draugus. 

Kaišiadoryse veikiantis Brazauskų šeimos namai-muziejus leidžia susipažinti su esamais šeimos 
daiktais – baldais, nuotraukomis, rankraščiais, knygomis. Čia vyksta renginiai, susitikimai, knygų 
pristatymai, tradicinė „Muziejų naktis“. 

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė – vienintelė tokia Baltijos šalyse. Iš anksto susitarus 
galima apsilankyti elektrinės teritorijoje, susipažinti su veikla, pasižvalgyti nuo aukštutinio elektrinės 
baseino. 

Religinio turizmo mėgėjai gali aplankyti vieną iš septynių Lietuvoje stovinčių katedrų bei 
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio sarkofagą, Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje įkurtą 
sakralinį Rožinio slėpinių kelią ir rekolekcijų namus. Paparčiuose esantis Aušrinės Marijos vienuolynas 
yra, ko gero, uždariausias vienuolynas visoje Lietuvoje, tai yra puiki vieta ieškantiems ramybės, čia 
galima apsilankyti koplytėlėje, pernakvoti vienoje iš celių, paremti vienuolyną įsigyjant prekių 
suvenyrų parduotuvėlėje. Iš viso religinio turizmo mėgėjai rajone gali aplankyti 12 bažnyčių, tarp kurių 
– Kalvių rotondinė bažnyčia, išsiskirianti savo architektūra, į Krivonių kaimą perkelta senoji medinė 
Kernavės bažnyčia, iš dabartinių Kauno marių dugno iškelta Rumšiškių bažnyčia. 

Kaišiadorių rajone prasidėjo didikų Oginskių istorija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. 
Uogintų kaime kadaise stovėjusį dvarą primena šimtametis ąžuolas, Kruonio miestelyje stūkso 
renesansinio dvaro liekanos, o Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės bažnyčia saugo Bohdano 
Oginskio ir Samuelio Levo palaikus. Išlikęs Mūro Strėvininkų dvaras neleidžia pamiršti apie šios 
giminės veiklą ir ryšį su Kaišiadorių rajono savivaldybės vietovėmis.  

Turistai vis dažniau atranda alternatyvų kelią iš Kaišiadorių rajono į Kernavę (Širvintų rajoną). 
Čia galima persikelti vieninteliu Lietuvoje išlikusiu lyniniu keltu (be variklio) – Padalių keltu. 
Keltininkas Gediminas Dzeventauskas turi sertifikuoto amatininko statusą ir yra trečiosios kartos 
keltininkas.  

Savivaldybėje gausu gamtinio kraštovaizdžio ir kultūros paveldo objektų, kurie įdomūs 
turistams: unikalus, kaip spėjama, vienintelis Lietuvoje, meteoritinės kilmės Kaukinės ežeras 
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„Žiedelis“, vienos storiausių Lietuvos pušų Rumšiškių ir Varkališkių miške, aukščiausia Kauno marių 
atodanga – Mergakalnis, storiausias medis Kauno Marių regioniniame parke – Gastilionių ąžuolas. 
Retos augalijos ir gyvūnijos galima aptikti Būdos, Kaukinės botaniniuose – zoologiniuose 
draustiniuose, Strošiūnų kraštovaizdžio, Paparčių botaniniame, Beičiūnų ornitologiniame draustiniuose. 
Verta aplankyti mitologinį Laukagalio akmenį (vienintelį Lietuvoje tokio tipo su dubenėliais ir 
grioveliais), kuris primena senąjį pagoniškąjį tikėjimą. Galima pasigrožėti 6 metrų apimties Karčiupio 
miško ąžuolu, Antakalnio l iepa, Kovaičių akmenimis, Sekionių ir Uogintų kaimų ąžuolais, kitomis 
gamtos vertybėmis devynkamiene. Sutvarkyti ir pritaikyti turistams Migonių, Rokiškių, Maisiejūnų, 
Lašinių, Budelių piliakalniai. 

Pakeliauti pėsčiomis galima Lomenos pakrantės skardžiais, Strošiūnų ir Gegužinės miškų 
takeliais, Paparčių botaninio draustinio kalvelėmis, Kauno marių pakrante. Baidarių mėgėjų laukia 
Strėva, o jos pakrantėse kasmet įrengiama vis daugiau atokvėpio vietų. Baidarėmis plaukiama ir 
Nerimi. Keliose vietose galima pajodinėti žirgais. 

Kaimo turizmo sodyboje „Laukysta“ galima pažaisti „strėliasvydį“, „gyvą“ stalo futbolą. 
Įvairiuose kultūriniuose renginiuose kviečia dalyvauti etnografinė sodyba „Senosios Gegužinės ūkis“. 
Papramogauti kviečia prie automobilių magistralės įsikūręs pramogų parkas „Baltria-Skardis“ – čia 
galima rasti senovinių automobilių ekspoziciją, mini golfą, lauko šachmatus. Kaišiadorių mieste 
veikiantis pramogų konferencijų centras „Pas Radvilą“ siūlo pažaisti boulingą, biliardą, išsinuomoti 
keturračius. Netoli automagistralės laukia legendinis restoranas „Bačkonys“, parkas, konferencijų 
centras, viešbutis, pirtys. 

Patraukli Kaišiadorių rajono savivaldybė ir besidomintiems tradiciniais Lietuvos amatais: 
rajone jau 20 sertifikuotų tradicinių amatininkų (ir 2 įmonės), iš viso 51 sertifikuotas produktas. 
Žasliuose veikia tradicinių amatų centras. Amatus galima išmėginti Paparčių bendruomenės namuose 
Kaišiadorių kultūros centre, Lietuvos liaudies buities muziejuje, Audronės Skarbaliūtės keramikos 
dirbtuvėse, Kristinos Zazerskienės „Molio virtuvėje” ir kitur. 

Ieškantys netradicinių edukacijų ir užsiėmimų gali apsilankyti Pavuolio kaime, čia įkurtame 
sraigių ūkyje „Aspersa“ galima užsisakyti edukacinę programą, sraigių degustaciją, nusipirkti sraigių 
mėsos. Tikros lietuviškos pirties procedūromis pasimėgauti galima Rumšiškėse LLBM įsikūrusioje 
„Dvaro pirtyje“. Sodyba „Gyvas kalnas“ Stebeikių kaime kviečia pasigrožėti sparnuočiais ir 
draugiškais gyvūnais. 

Rajone galima dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose vaikams ir suaugusiems kūrybos 
namuose „Vėjų fėja“ (duonos kelias ir kiti), „Girinio parke“ (ekologinės ir etnokultūrinės programos), 
„Saulės vartų Romuvoje“ (baltų religija ir kultūra), „Senojoje Gegužinėje“ (etnoarchitektūra, arklių ir 
avių ūkis), Žaslių tradicinių amatų centre (žaslietiškas kugelis, šakočio kepimas, duonelė kasdieninė, 
senasis karpymas, šiaudinių sodų, lėlių siuvimas, kt.). 

Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras kasmet kviečia į dieninius ir naktinius žygius 
po rajono vietoves pėsčiomis, dviračiais, į orientacinius žaidimus, žinių turnyrus „Kaišiadorių 
ambasadoriaus“, ekskursijas autobusu bei kitus renginius. Po rajoną galima keliauti TVIC sudarytais 
maršrutais arba patiems susiplanuoti kelionę, kurioje gali lydėti Kaišiadorių TVIC gidas. 2017 m. 
papildytas interaktyvus turistinis žemėlapis, kuriame paskelbtos Kaišiadorių lankytinos vietos, 
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančios įstaigos, dviračių maršrutai.  

Populiariausi turizmo objektai mūsų rajono savivaldybėje:  
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1. Lietuvos liaudies buities muziejus (kartu lankomas visas Rumšiškių miestelis); 
2. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškė Guronyse, Rožinio slėpinių parkas (šalia – du 

alkakalniai); 
3. Žaslių miestelis ir Žaslių kultūros ir tradicinių amatų centras (Leopoldo Godovskio 

bareljefas, Žaslių paminklas, Žaslių bažnyčia, Žaslių bažnyčios slėnis, Žaslių piliakalnis, Statkūniškių 
paplūdimys); 

4. Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė bei šalia jos esanti gravitacinė kalva, Maisiejūnų 
piliakalnis; 

5. Padalių keltas (netoliese – neseniai sutvarkytas Budelių piliakalnis); 
6. Paparčių dominikonų vienuolyno pastatų ansamblis (šalia – bendruomenės namai, netoliese 

esančiame Panerių kaime – veikiantis moterų vienuolynas, Paparčių botaninis draustinis, Paparčių 
piliakalnis), 

7. Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia (šalia įrengtas Kalvių ežero paplūdimys, 
bendruomenės namai); 

8. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra (Palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčia, 
paminklai kardinolui V. Sladkevičiui ir arkiv. T. Matulioniui, netoliese Kaišiadorių vyskupijos kurija, 
atnaujintas Algirdo Brazausko parkas); 

9. Brazauskų namai – muziejus; 
10. Mergakalnio regykla – aukščiausia Kauno marių atodanga (šalia Dovainonių piliakalnis); 
11. Darsūniškio miestelio vartai – koplytėlės (netoliese – Darsūniškio dvarvietė, mineralinis 

šaltinis, parkas, žydų kapai); 
12. Žiežmarių miestelio centras ir Žiežmarių sinagoga (Žiežmarių miestelio aikštė, Šv. Jokūbo 

bažnyčia, Laisvės paminklas); 
13. Kruonio Švč. Mergelės Marijos, Angelų karalienės bažnyčia (joje – Teodoro Bogdano 

Oginskio ir Samuelio Levo bareljefai. Šalia – Kruonio piliavietė, netoliese – Kruonio cerkvė, Gojaus 
miške – Partizanų kapas – kryželių kompozicija); 

14. Laukagalio akmuo (šalia – Europos miškas, Laukagalio botaninis draustinis); 
15. Oginskių dvaro rūmai Mūro Strėvininkuose (šalia – Mūro Strėvininkų cerkvė); 
16. Lašinių konglomeratų atodanga (šalia – Lašinių akmuo, Lašinių piliakalnis); 
17. Jono Aisčio muziejus (šalia – paminklas Jonui Aisčiui. Miestelyje lankoma Rumšiškių 

prieplauka, Rumšiškių bažnyčia, paminklas Antanui Baranauskui, kt.). 
 

5. DARBO RINKOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS  

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Kauno teritorinės darbo 

biržos Kaišiadorių skyriumi, 2017 metais įgyvendino Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo 

programą, bei ją antrą pusmetį pakeitusią Užimtumo didinimo programą. 2017 metais Darbo rinkos 

politikos rengimo ir įgyvendinimo programoje dalyvavo 15 darbdavių, jie įdarbino 26 bedarbius. 

Užimtumo didinimo programą nuo rugsėjo vykdė 11 darbdavių,  kurie įdarbino 24 asmenis. 2017 
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metais pirmą kartą Užimtumo didinimo programoje buvo įdarbinta 11 asmenų pagalbiniais 

darbininkais seniūnijose.  

2017 metais programoms vykdyti iš valstybės biudžeto buvo skirta 53700 Eur, iš jų: 51640 Eur 

– viešuosius darbus dirbančių asmenų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui  ir darbdaviams darbo 

priemonėms įsigyti, 2060 Eur – administravimui. Vykdant Užimtumo didinimo programą, 

Savivaldybės administracija iš valstybės tikslinės dotacijos 100 proc. finansavo įdarbintų asmenų darbo 

užmokesčio sąnaudas. Bedarbiai buvo įdarbinami 42 dienoms. 

Programoms skirtomis lėšomis buvo organizuojami šie laikino pobūdžio darbai:  

 Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir pastatų priežiūros bei remonto darbai;  

 Valstybės saugomų istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei 

turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai; 

 Dienos socialinė globa namuose ir stacionare žmonėms su sunkia negalia; 

 Pagalbiniai darbai antrinės sveikatos priežiūros įstaigose; 

 Pagalba mokytojui priešmokyklinio, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigose; 

 Patalpų bei aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbai Savivaldybės biudžetinėse įstaigose. 

Vykdant Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo, bei Užimtumo didinimo programas 

bedarbiams buvo sudarytos sąlygos turėti laikiną užimtumą, užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų ir 

padidinti savo galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje. Po laikinų darbų nuolat įsidarbino 8 žmonės. 

 

6. JAUNIMO REIKALŲ KOORDINAVIMAS 

 

2017 metais patvirtinta ir nuo balandžio mėnesio darbą pradėjo Jaunimo reikalų taryba. Ji 

sudaryta iš trijų jaunimo ir trijų savivaldybės atstovų. Tarybos nariai dalyvavo mokymuose, 

suorganizuoti penki pasitarimai, vienas išvažiuojamasis susitikimas su Druskininkų jaunimo reikalų 

taryba, teikti pasiūlymai Savivaldybės administracijai jaunimui aktualiais klausimais. Organizuota 

diskusija „Jaunimo visuomeniškumas“, kuri buvo tiesiogiai transliuota internetu. 

 Prioritetu Kaišiadorių rajono savivaldybės  jaunimo politikoje išlieka jaunimo psichinės 

sveikatos stiprinimas: organizuota pagalba 22 ketinusiems ar bandžiusiems nusižudyti jaunuoliams, 

organizuoti informavimo renginiai. Kartu su Kaišiadorių socialinių paslaugų centru pateikta paraiška 

Kaišiadorių miesto VVG „Pirminė ir antrinė savižudybių prevencija Kaišiadorių mieste, pasitelkiant 

savanorius“. 
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Siekiant didinti jaunimo užimtumą kartu su jaunimo organizacijomis ir neformaliomis jaunimo 

grupėmis organizuoti šie renginiai: lėkščiasvydžio turnyras „Green Hat“, teatro festivalis „Kūrybos 

viesulas“, II vaikų ir jaunimo meninės raiškos konkursas „Linksmosios sūpynės“, kompiuterinių 

žaidimų Lan turnyras, protmūšis moksleiviams ir mokytojams pilietiškumo tema, labdaros vakaras 

„Ateini čia!”, protmūšiai „Europrotai”, „Kalėdinė siaubo naktis“. Kaip savanoriai jaunimas dalyvavo 

miesto renginyje „Paukščių festivalis“.  

Organizuotas Jaunimo organizacijų ir atvirų jaunimo erdvių rėmimo konkursas. Finansuoti 

penkių jaunimo organizacijų projektai. Juose į veiklas įtraukta 290 dalyvių. 

Jaunimo reikalų departamentas, Sodra ir Kauno bei Utenos regiono savivaldybės, tame tarpe ir 

Kaišiadorių rajono savivaldybė dalyvavo socialinės atsakomybės ugdymo projekte „Nepamiršk 

parašiuto“. Į projektą buvo įtraukta 390 vyresniųjų klasių gimnazistų, kurie vėliau varžėsi 

protmūšiuose. Taip pat prisidedama prie projekto „Atrask save“ vykdymo renkant informaciją apie 

nedirbančius, nesimokančius jaunuolius ir informacijos apie šį projektą viešinimo. Vykdomas jaunimo 

konsultavimas, jaunimui aktuali informacija skelbiama socialinio tinklo ,,Facebook“ paskyroje 

„Kaišiadorių jaunimas“ ir Kaišiadorių savivaldybės tinklapyje. 

 

7. ŠVIETIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS  

 

Įgyvendinus Savivaldybės administracijos struktūros pertvarką, patvirtintą Kaišiadorių rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. V17-138 ,,Dėl Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“, panaikintas Kultūros ir paveldosaugos skyrius ir 

įsteigtas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kuriame yra 9 valstybės tarnautojų pareigybės. 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (toliau – skyrius) 2017 metais vykdė funkcijas, reglamentuotas 

veiklos nuostatuose. 

Įgyvendinant Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginį planą, 

Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginį 2017–2019 metų veiklos planą, buvo atlikti šie darbai: 

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. V17-137 

,,Dėl Kaišiadorių r. pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros 

paslaugų centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo“ Kaišiadorių r. pedagoginė 

psichologinė tarnyba ir Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras prijungti prie Kūno 

kultūros ir sporto centro. Po reorganizavimo įsteigtas Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras 

perėmė visas reorganizavimo procese dalyvavusių įstaigų funkcijas.  
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2. Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2017 m. rugsėjo 1 d. veikė 4 gimnazijos su 1 

ikimokyklinio, 1 neformaliojo vaikų švietimo ir 1 universaliu daugiafunkciu skyriais, 1 progimnazija su 

ikimokyklinio ugdymo skyriumi, 1 Suaugusiųjų ir jaunimo mokykla su 4 suaugusiųjų pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriais, 1 specialioji mokykla, 3 pagrindinės mokyklos, 1 mokykla-

daugiafunkcis centras, 3 mokyklos-darželiai, 7 lopšeliai-darželiai, Meno mokykla, Švietimo ir sporto 

paslaugų centras. Iš viso savivaldybėje veikė 23 švietimo įstaigos. 

3. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. atidaryta 1 ikimokyklinio ugdymo grupė Kaišiadorių r. Žiežmarių 

mokykloje-darželyje ,,Vaikystės dvaras“, priešmokyklinio ugdymo grupė dirbanti visą darbo dieną 

Žaslių pagrindinėje mokykloje. Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje įsteigtas Dienos socialinės 

globos centras. 

4.  2017 m. rugsėjo 1 d. savivaldybės švietimo įstaigos pradėjo diegti elektroninius mokinio 

pažymėjimus, kuriais mokiniai galėtų atsiskaityti už pravažiavimą autobusais į mokyklą ir iš jos. Buvo 

kompensuotos socialiai remtinų mokinių šio pažymėjimo įsigijimo išlaidos (1200 Eurų) ir Vaclovo 

Giržado progimnazijai skirta apmokėti 500 Eurų už visų vaikų pažymėjimus. 

 

 

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2017–2018 mokslo metais veikia 46 

ikimokyklinio ugdymo grupės, kuriose pagal ikimokyklinio ugdymo programas ugdomi 814 ugdytinių, 

veikia 14 priešmokyklinio ugdymo grupių, jose ugdosi 259 ugdytiniai.  

Vykdant centralizuotą vaikų priėmimą į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankyti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. buvo pateikti 324 

prašymai. 2017–2018 mokslo metais liko nepatenkinti 58 prašymai lankyti ikimokyklinio ugdymo 

grupes. Iš jų 24 atidėjo darželio lankymą 2018 metams, dėl vietų trūkumo liko nepatenkinti 34 

prašymai. Dauguma nepatenkintų prašymų buvo pateikti į Rumšiškių lopšelį-darželį ir Kaišiadorių 

lopšelį-darželį ,,Spindulys“. Šiuos vaikus planuojama priimti į ikimokyklinio ugdymo grupes nuo 2018 

m. rugsėjo 1 d. arba per mokslo metus atsiradus laisvų vietų. Prašymai ugdyti vaikus pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą buvo patenkinti 100 procentų. Ilgą laiką Žiežmariuose buvusi 

didelė ikimokyklinio ugdymo prieinamumo problema išspręsta. 2017 metais iš viso užregistruota 860 

tėvų prašymų. 
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2018 m. sausio 1 d. buvo 1 laisva vieta vaikui gimusiam 2011–2015 metais Stasiūnų 

mokykloje-darželyje ,,Nykštukas“, 5 laisvos vietos vaikams gimusiems 2012–2014 metais Žiežmarių 

mokykloje-darželyje ,,Vaikystės dvaras“, 1 vieta gimusiam vaikui 2012–2014 metais Žaslių lopšelyje-

darželyje ,,Žaliasis klevelis“. Vaclovo Giržado progimnazijos Antakalnio  ikimokyklinio ugdymo 

grupėje yra 9 laisvos vietos 2011–2014 metais gimusiems vaikams.   

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kaita: 

 

7.1 diagr. 

Pradinio ugdymo (1–4) klasių, lyginant su praėjusiais mokslo metais, sumažėjo 2 klasėmis ir 

liko 66. Kaišiadorių rajono savivaldybėje pagal pradinio ugdymo programą mokosi 1148 mokiniai, 

lyginant su praėjusiai metais – 20 mokinių daugiau. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pirmos klasės mokinių kaita: 

 

7.2 diagr. 
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2016–2017 m. m. pabaigoje pradinį išsilavinimą įgijo 99,6 proc. mokinių. Pradinio ugdymo 

programoje (1–4 klasėse) kursą kartoja 8 mokinių (0,73 proc.).  

2017 m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  2 ir 4 klasių mokiniai atliko standartizuotų 

testų užduotis. 2 klasės 262 mokiniai atliko standartizuotų testų užduotis. Apibendrinus visų 57 

savivaldybių, pasinaudojusių standartizuotais vertinimo įrankiais, rezultatus, Kaišiadorių rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo 2 klasės mokinių rezultatai yra 29 vietoje. 

 Kaišiadorių rajono savivaldybės 2 klasės mokinių standartizuotų testų procentinis rodiklis 

pagal mokomuosius dalykus (Kaišiadorių r. sav. Kodas – 12):   

2 klasė 

7.3 diagr. 

7.4 diagr. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 2 klasės mokinių standartizuotų testų procentinis rodiklis pagal 

mokymosi pasiekimų lygius: 
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7.5 diagr. 

Standartizuotų testų užduotis atliko 4 klasės 244 mokiniai. Apibendrinus visų 57 savivaldybių, 

pasinaudojusių standartizuotais vertinimo įrankiais, rezultatus, Kaišiadorių rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo 4 klasės mokinių rezultatai yra 10 vietoje. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 4 klasės mokinių standartizuotų testų procentinis rodiklis pagal 

mokomuosius dalykus (Kaišiadorių rajono savivaldybės kodas – 12): 

4 klasė 

7.6 diagr. 

7.7 diagr. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės dvejų metų 4 klasės mokinių standartizuotų testų procentinis 

rodiklis pagal mokymosi pasiekimų lygius: 
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7.8 diagr. 

 

 

Pagrindinis ugdymas 

 

2017 m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 6 ir 8 klasių  mokiniai atliko standartizuotų 

testų užduotis. Standartizuotų testų užduotis atliko 6 klasės 237 mokiniai. Apibendrinus visų 57 

savivaldybių, pasinaudojusių standartizuotais vertinimo įrankiais, rezultatus, Kaišiadorių rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo 6 klasės mokinių rezultatai yra 47 vietoje. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 6 klasės mokinių standartizuotų testų procentinis rodiklis pagal 

mokomuosius dalykus (Kaišiadorių rajono savivaldybės kodas – 12): 

6 klasė 

7.9 diagr. 
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7.10 diagr. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 6 klasės mokinių standartizuotų testų procentinis rodiklis pagal 

mokymosi pasiekimų lygius: 

 

7.11 diagr. 

Standartizuotų testų užduotis atliko 8 klasės 277 mokiniai. Apibendrinus visų 57 savivaldybių, 

pasinaudojusių standartizuotais vertinimo įrankiais, rezultatus, Kaišiadorių rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo 8 klasės mokinių rezultatai yra 32 vietoje. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 8 klasės mokinių standartizuotų testų procentinis rodiklis pagal 

mokomuosius dalykus (Kaišiadorių rajono savivaldybės kodas – 12): 

8 klasė 

7.12 diagr. 
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7.13 diagr. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės dvejų metų 8 klasės mokinių standartizuotų testų procentinis 

rodiklis pagal mokymosi pasiekimų lygius: 

 

7.14 diagr. 

2016–2017 mokslo metais Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 10 

klasėse mokėsi 340 mokiniai. Pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimus gavo 304 mokiniai. 29 

mokiniai išklausė pagrindinio ugdymo programos kursą ir gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimus, 6 

mokinių gavo pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus. Pagrindinio ugdymo programos (5–10 kl.)  

3 mokinių liko kartoti kursą (0,2 proc.). 

Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pagrindinį išsilavinimą įgijusiųjų 

sk./%: 
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sk. 
2014–2015  420 360 85,7 10 2,4 15 3,6 
2015–2016 375 336 89,6 25 6,6 11 2,9 
2016–2017 340 304 89,4 29 8,5 6 1,8 
 

2017 m. patikrinti 330 mokinių lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimai, bendras įvertinimo 

vidurkis – 6,53, kuris 0,29 vidurkio dalimi didesnis negu 2016 m. 

PUPP mokinių, išlaikiusių ir gavusių teigiamą bei neigiamą įvertinimą, proc.: 

 

7.15 diagr. 

 

2017 m. patikrinta 326 mokinių matematikos pasiekimai , bendras įvertinimo vidurkis – 5,40, 

kuris 0,08 vidurkio dalimi didesnis negu 2016 m. 

PUPP mokinių, išlaikiusių ir gavusių teigiamą bei neigiamą įvertinimą proc.: 
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7.16 diagr. 

Vidurinis ugdymas 

 

2016–2017 mokslo metais pagal vidurinio ugdymo programą (11–12 klasėse) mokėsi 687 

mokinių, iš jų 12 klasėse – 312 mokinių. Vidurinio išsilavinimo pažymėjimus (atestatus) gavo 249 

mokiniai, 61 gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimus. Vidurinio ugdymo programoje (11–12 kl.) 

mokinių paliktų kartoti kursą nėra. Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

vidurinį išsilavinimą įgijusiųjų sk./%: 

 

 

2017 m. Valstybinių brandos egzaminų geriausią įvertinimą (100) gavo 8 mokiniai: 

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje gauti 3 šimtukai (lietuvių k. – 1, 

anglų kalbos – 2). 
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sk. 

% mok. sk. % mok. sk. % 

2014–2015  387 340 87,8 47 12,1 1 0,3 
2015–2016 351 285 81,2 63 17,9 0 0 
2016–2017 312 249 79,8 61 19,6 2 0,8 
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Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje gauti 2 šimtukai (matematikos – 1, anglų kalbos – 

1). 

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijoje gauti 2 šimtukai (matematikos – 2). 

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje gautas 1 šimtukas (anglų kalba). 

Lyginamoji trejų metų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo analizė (proc.) 

 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Kan-
dida-
tų sk. 

Išlai-
kiusių  
proc. 

Neiš-
laikiu-

sių 
proc. 

Kan-
didatų 
sk. 

Išlai-
kiusių  
proc. 

Neiš-
laikiu-
sių  
proc. 

Kan-
didatų 
sk. 

Išlai-
kiu-
sių  

proc. 

N
Neiš-
lai-
kiusių  

p
proc. 

Lietuvių k. ir 
literatūra 24 91,96 8,06 220 89,5 10,5 190 85,26 

1
14,74 

Anglų k. 
03 99,01 0,99 205 98,13 1,87 199 96,48 

3
3,52 

Rusų k. 
3 100 0 4 100 0 5 100 

0
0 

Matematika 
45 92,41 7,59 175 90,17 9,83 174 96,00 

4
4,00 

Informacinės 
technologijos 7 100 0 31 100 0 27 100 

0
0 

Biologija 
4 93,62 6,38 58 98,28 1,72 67 98,51 

1
1,49 

Chemija 
1 96,77 3,23 32 96,67 3,33 22 100 

0
0 

Fizika 
2 100 0 29 100 0 11 100 

0
0 

Istorija 
65 94,55 5,45 16 91,97 8,03 102 99,02 

0
0,98 

Geografija 
2 97,22 2,78 60 100 0 57 100 

0
0 

  

Trejų metų analizės duomenys rodo, kad rezultatai gerėja arba išlieka geri šių valstybinių 

brandos egzaminų: rusų kalbos, informacinių technologijų, biologijos, chemijos, fizikos ir geografijos.  

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklų ir šalies mokyklų valstybinių brandos egzaminų 

įvertinimo vidurkių palyginimas: 
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Kaišiadorių 
rajono 
savivaldybės 
mokyklų 
vidurkis 

38,9 43,6 56,6 50,7 57,8 47,6 44,8 55,4 48,6 

Šalies 
mokyklų 
vidurkis 

41,1 48,6 64,8 56,3 62,3 48,7 50,2 47,8 51,8 

 

Pagal lentelėje pateiktus duomenis matyti, kad tik geografijos valstybinio brandos egzamino 

vidurkis 7,6 vidurkio dalimi didesnis negu šalies.  

 

Vadovų atestacija 

 

Vadovų atestacija vykdoma pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo įsakymu patvirtintą Švietimo įstaigų vadovų atestacijos bei veiklos ir kompetencijos 

atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai grafiką. 2017 m. vienas įgijo II kvalifikacinę kategoriją, 

vienas III kvalifikacinę kategoriją, 3 vadovai pasitvirtino turimą kvalifikacinę kategoriją. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2017 metais (2018 m. sausio 1 d. 

duomenimis) dirbo 55 vadovai: 23 direktoriai, 30 direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 2 skyrių vedėjai. 

Iš viso savivaldybėje yra 47 atestuoti vadovai: 25 vadovai turi II kvalifikacinę kategoriją, 22 vadovas – 

III kvalifikacinę kategoriją. Liko 8 neatestuoti vadovai. Nuo 2018 m. sausio 1 d. panaikinta vadovų 

atestacija. 

 

Vadovų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas: 



65 
 

 

                7.17 diagr. 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija 

 

Metų pradžioje buvo suderintos ir Švietimo skyriaus vedėjo patvirtintos švietimo įstaigų 2017–

2019 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos, kuriomis vadovaujantis 

buvo vykdoma mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija. 

2017 m. buvo gauti 5 švietimo įstaigų vadovų prašymai deleguoti praktinės veiklos vertintojus. 

Visi jie buvo pateikti dėl praktinės veiklos vertintojų skyrimo mokytojams, pretenduojantiems įgyti 

mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Iš pateikusiųjų prašymus atestuotis 2 mokytojai įgijo 

mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 2 mokytojams (jų prašymu) atestacija buvo atidėta ir 1 

mokytojas neįgijo siekiamos kvalifikacinės kategorijos, nes neatitiko  kvalifikacinių reikalavimų. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų (mokytojų, auklėtojų) ir pagalbos specialistų, 

dirbančių pirmaeilėse pareigose, pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas: 

 

7.18 diagr. 
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Neformalusis švietimas 

 

Plėtojant neformalųjį švietimą buvo remiamos neformaliojo ugdymo įstaigų vykdomos 

ilgalaikės ir trumpalaikės meninio, saviraiškos, kūno kultūros ir sporto plėtojimo ir ugdymo, 

prevencinės programos, organizuojami renginiai ir konkursai. Organizuotas Neformaliojo švietimo 

projektų rėmimo konkursas, kuriuo buvo siekiama sudaryti sąlygas plėtoti vaikų ir jaunimo iki 18 metų 

neformaliojo švietimo veiklos įvairovę ir užimtumą vasaros poilsio metu. Šiai veiklai finansuoti iš 

savivaldybės biudžeto buvo skirta 3000 eurų, finansuotos 6 stovyklos (5 dieninės, 1 stacionari), kuriose 

dalyvavo 176 mokiniai.  

2017 m. neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti buvo skirta valstybės tikslinė 

dotacija 95000 Eur, panaudota 93063,56 Eur. 24 neformaliojo vaikų švietimo teikėjai vykdė 28 

neformaliojo vaikų švietimo programas, kuriose I pusmetį dalyvavo apie 908 mokinius, o II pusmetį 

veiklą vykdė 23 teikėjai (27 programos) ir jose dalyvavo apie 876 mokinius. Dešimt iš įgyvendintų 

programų buvo sporto krypties (futbolas, lėkščiasvydis, karatė, lengvoji atletika, kūno rengyba, 

plaukimas ir kt.), aštuonios – meninės krypties (dailė, muzika ir kt.), trys – technologinės krypties 

(pradinė robotika, programavimas), septynios – kitos krypties (šaulių, anglų kalbos, šachmatų, 

verslumo ir lyderystės ir kt.). Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų 

švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-31, skiriant lėšas, prioritetai buvo teikiami NVŠ paslaugų 

teikėjams, kurių programos atitinka bent vieną NVŠ ugdymo kryptį – gamtamokslinis, ekologinis 

ugdymas; techninės kūrybos ugdymas; medijų raštingumo (fotografija, vaizdas, žurnalistika) ugdymas; 

kalbų ugdymas. Savivaldybėje buvo vykdomos trys programos (robotika, anglų k.), atitinkančios 

prioritetinę NVŠ ugdymo kryptį. I pusmetį Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, 

atitinkančių prioritetinę kryptį, lėšų dydis vienam mokiniui buvo 17,66 Eur, programų, neatitinkančių 

prioritetinių krypčių – 13,60 Eur; II  pusmetį Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, 

atitinkančių prioritetinę kryptį, lėšų dydis vienam mokiniui buvo 19,91 Eur, programų, neatitinkančių 

prioritetinių krypčių – 15,31 Eur. 

Kaišiadorių meno mokykla vykdė 7 formalųjį švietimą papildančias programas (chorinis 

dainavimas, dailė, styginiai instrumentai, akordeonas, fortepijonas, pučiamieji instrumentai, liaudies 

instrumentai) ir 7 neformaliojo švietimo programas (ankstyvasis meninis ugdymas, meno mėgėjų 

(smuikas, gitara, mušamieji, fleita, baritonas, fortepijonas). 2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, formalųjį 
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švietimą papildančio ugdymo programose mokėsi 410 mokinių, o neformaliojo švietimo programose – 

50. Meno mokykloje dirba 51 mokytojas (11 nepagrindinėje darbovietėje): mokytojai  – 8, vyresnieji 

mokytojai – 27, mokytojai metodininkai – 15, mokytojas ekspertas – 1 ir 11 aptarnaujančio personalo 

darbuotojų (2 nepagrindinėje darbovietėje). 2017–2018 mokslo metais buvo priimta: 

- Į formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas – 85 mokiniai; 

- į neformaliojo švietimo programas  – 38 mokiniai. 

2016–2017 mokslo metams buvo priimti 102 mokiniai. 2017 m. pavasarį formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas baigė ir gavo neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus 45 mokiniai. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2017 m. Kaišiadorių meno mokyklai skyrė iš 

savivaldybės biudžeto 549000 Eur asignavimų. 

2017 m. meno mokykla aktyviai dalyvavo tarptautiniuose (2) ir  respublikiniuose (18) 

konkursuose-festivaliuose, kuriuose laimėjo prizines vietas. Tarptautinių ir respublikinių konkursų 

prizininkai: akordeonininkė Simona Tamošiūnaitė, kanklininkės K. Frankonytė ir G. Balnytė, Elzė ir  

Aistė Demjanovaitės (fortepijonas), Jokūbas Sabanskis (pučiamieji), M. Siaurusaitytė, B. Gurskaitė, D. 

Lažauninkas, I. Siaurusaitytė, M. Šalkauskas, S. Šleinius (fortepijonas), E. Morkūnaitė (solinis 

dainavimas). 

Meno mokyklos mokiniai ir mokytojai aktyviai koncertavo savivaldybės, miesto ugdymo 

įstaigose (surengta daugiau nei 40 koncertų) bei 8 parodos. Organizuotos  išvykos (4) mokiniams, 

metodinė diena „Kolega-kolegai“, organizuotos edukacinės veiklos (4). Mokykla organizavo 12-ąjį 

festivalį „Sakralinis ruduo“ Kruonyje, II instrumento (fortepijonas) ir chorų bei ansamblių festivalį 

,,Pavasario garsai“ Rumšiškėse. Taip pat mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo rajono Paukščių 

festivalyje, Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėse. 

Mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras pirmą kartą dalyvavo Lietuvos pučiamųjų 

instrumentų orkestrų čempionate ir iškovojo I vietą. 

 

Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras 

 

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 

V17-137 „Dėl Kaišiadorių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kaišiadorių rajono švietimo ir 

kultūros paslaugų centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, nuo 2017 m. 

rugsėjo 1 d. Kaišiadorių r. pedagoginė psichologinė tarnyba ir Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros 
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paslaugų centras jungimo būdu prijungti prie Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro. Nuo 2017 m. 

rugsėjo 1 d. veiklą vykdo Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. V17-34 

Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centrui, Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centrui ir 

Kaišiadorių r. pedagoginei psichologinei tarnybai 2016 m. paskyrė iš savivaldybės biudžeto 355000 

Eur asignavimus. Iš valstybės biudžeto gautos lėšos – 17673 Eur. 

 

Sportinio ugdymo skyrius 

 

2017 metais Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Sportinio ugdymo skyriuje (toliau – 

Sportinio ugdymo skyrius) vyko futbolo, krepšinio, lengvosios atletikos, plaukimo, dziudo, stalo teniso, 

atletinės gimnastikos, sportinių žaidimų treniruotės, kurias lankė 610 ugdytinių. Treniruotės vyksta 

plaukimo baseine bei pramankštos ir treniruoklių salėse, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos, 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos, Žiežmarių gimnazijos, Rumšiškių Antano Baranausko 

gimnazijos, Kruonio gimnazijos, Palomenės pagrindinės mokyklos, Paparčių mokyklos daugiafunkcio 

centro, Žaslių pagrindinės mokyklos, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos sporto salėse ir 

aikštynuose. 

Futbolo treniruotės vyksta Kaišiadorių mieste bei Žiežmariuose, veikia 7 grupės. Treniruotes 

lanko 90 ugdytinių. Kaišiadorių rajono savivaldybei jaunieji futbolininkai atstovavo dalyvaudami 

Lietuvos vaikų mažojo futbolo čempionate, Mergaičių Lietuvos mažojo futbolo 5X5 čempionate, vaikų 

futbolo varžybose „Pradinukų lyga“, Lietuvos vaikų U-12, U-14 futbolo čempionate, turnyre „Hummel 

taurė“, respublikinėje mokinių sporto ir meno šventėje „Adamkiada“. Futbolininkė Iveta Inčytė yra 

Lietuvos merginų U-15, Miglė Stankevičiūtė – Lietuvos merginų U19 rinktinės narės.  

2017 m. susibūrė Kaišiadorių vyrų futbolo komanda, kuri sėkmingai rajoną atstovavo SFL 

futbolo pirmenybėse, užimta II vieta, komanda taip pat dalyvauja VRFS Select Futsal I lygos 

pirmenybėse, LFML futbolo pirmenybėse. 

Krepšinio treniruotes lanko 129 ugdytiniai, veikia 5 krepšinio grupės Kaišiadorių mieste ir 

1grupės Rumšiškėse. Krepšininkai dalyvauja Lietuvos moksleivių krepšinio lygos vaikinų U13, U16, 

U17 ir U18 čempionatuose, Elektrėnų-Kaišiadorių krepšinio lygoje. 

Kaišiadorių vyrų krepšinio komanda „Kaišiadorys-Savingė“ dalyvavo SIL – Regionų krepšinio 

lygos čempionate, 2016–2017 metų sezone B divizione užimta 18 vieta. 
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Plaukimo sporto šakos plėtojimui sudarytos 9 vaikų grupės, užsiėmimus lanko 197 vaikai. 

Plaukikai dalyvavo Lietuvos jaunučių žiemos plaukimo varžybose, Lietuvos vaikų pavasario plaukimo 

pirmenybėse, Lietuvos vaikų vasaros plaukimo pirmenybėse, Lietuvos vaikų rudens plaukimo 

pirmenybėse, įvairiose plaukimo varžybose Alytuje, Anykščiuose, Marijampolėje, Pasvalyje, Utenoje, 

Panevėžyje. Tarptautinėse plaukimo varžybose „Linksmasis delfinas“ jaunieji plaukikai iškovojo 3 

prizines vietas. 

2016–2017 mokslo metais sudarytos 3 įvairaus amžiaus vaikų lengvosios atletikos grupės. 

Treniruotes lanko 45 ugdytiniai. Užsiėmimai vyksta Kaišiadoryse, Žiežmariuose, Palomenėje. 

Lengvaatlečiai aktyviai dalyvavo varžybose: Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo pirmenybėse, 

Lietuvos rajonų  lengvosios atletikos jaunimo ir jaunių pirmenybėse, Kauno SK „Nemunas“ taurės 

1000 m bėgimo varžybose, Lietuvos LAF taurės lengvosios atletikos varžybose, bėgimo varžybose 

olimpinio čempiono Remigijaus Valiulio taurei laimėti, bėgimo varžybose olimpinio rekordininko 

Adolfo Aleksejūno taurei laimėti, bėgimo varžybose Kauno rajono mero ir olimpiečio Kęstučio Orento 

taurei laimėti, tarptautinėse lengvosios atletikos varžybose „Sūduvos taurė“, įvairiose lengvosios 

atletikos varžybose Kaune, Vilniuje, Neringoje, Raseiniuose, Šiauliuose ir kt. Lietuvos pusės maratono 

jaunimo pirmenybių čempiono titulą iškovojo Mantvydas Lazauskas. 

Dziudo sporto šakos treniruotes lanko 16 ugdytinių. Dalyvauta dziudo turnyre skirtame Prienų 

mero taurei laimėti. 

Stalo teniso treniruotės Kruonio gimnazijoje vyko 2017 m. I pusmetį, atletinės gimnastikos 

treniruotėse dalyvavo 13 ugdytinių. Sportinių žaidimų treniruotės vyko Kruonyje, Paparčiuose, 

Rumšiškėse, Kaišiadorių lopšeliuose-darželiuose „Spindulys“, „Žvaigždutė“, Gudienos mokykloje-

darželyje „Rugelis“, lankė 84 ugdytiniai. Stalo tenisininkai dalyvavo Lietuvos jaunučių stalo teniso 

atrankinėse varžybose. 

Vykdoma Vaikų mokymo plaukti programa, kurioje dalyvavo rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų 2–3 klasių mokiniai. 2017 metais pamokas lankė 308 vaikai. Programos metu vaikai įgyja 

pirminius plaukimo įgūdžius. 

Sportinio ugdymo skyrius kartu su Lietuvos plaukimo federacija įgyvendino projektą „Mokėk 

plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2017“, kuriame I pusmetį  dalyvavo Kruonio gimnazijos, Žiežmarių 

mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ bei Vaclovo Giržado progimnazijos mokiniai, iš viso 36 

mokiniai, II pusmetį 23 Vaclovo Giržado progimnazijos mokiniai. 

Sportinio ugdymo skyrius organizavo šiuos sporto renginius: tarptautinį draugišką krepšinio 

turnyrą, Šeimų krepšinio diena, Kalėdines plaukimo varžybas – 2017, A. Žvirblio taurės plaukimo 
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varžybas – 2017, plaukimo varžybas trenerio J. Tamašausko atminimui, Kaišiadorių rajono atvirasis 

plaukimo čempionatas , A. Leonavičiaus taurės plaukimo varžybas, futbolo turnyrus „Žiogelis – 2017“ 

ir „Žiogas – 2017“, futbolo turnyrą skirtą FC „Baltai“ dešimtmečiui,  bėgimo varžybas „Naktinė 

bėgimo šventė“, 3X3 gatvės krepšinio turnyrą, „Sportinės Kalėdinės – 2017“,  Kaišiadorių rajono 

savivaldybės paprastųjų šaškių čempionatą ir kitus renginius. Iš viso per metus suorganizuota 20 

renginių. Renginiuose dalyvavo sportininkai iš Minsko (Baltarusija), Elektrėnų, Birštono, Kauno, 

Pasvalio, Utenos, Šakių ir kitų miestų. 

Bendradarbiaujant su Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuru, Kauno apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Kaišiadorių r. policijos komisariatu, kitomis įstaigomis suorganizuoti Europos 

judumo savaitės renginiai, sporto šventė, skirta Kaišiadorių rajono Dienos centrų vaikams. Prisidėta 

prie Paukščių festivalio Kaišiadoryse sportinių rungčių organizavimo.  

Kaip ir kasmet, vyko Lietuvos mokyklų žaidynių etapas – Kaišiadorių rajono savivaldybės 

mokyklų sporto žaidynės. Geriausiai jose sekėsi Žiežmarių gimnazijos vaikinų smiginio komandai ir 

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos vaikinų sportinio turizmo komandai, kurios tapo Lietuvos 

mokyklų žaidynių prizininkais. 

Kaune vykusiose X Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse dalyvavo gausi Kaišiadorių sportininkų 

komanda. Per 100 kaišiadoriečių dalyvavo futbolo, krepšinio, lengvosios atletikos, plaukimo, 

orientavimosi sporto, smiginio varžybose, iškovoti 6 aukso, 12 sidabro ir 10 bronzos medalių 

komplektai. 

Lietuvos seniūnijų varžybų rajono etapo varžybos vyko Žasliuose. Varžybose dalyvavo 8 rajono 

seniūnijų komandos. 

Siekiant skatinti Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų fizinį aktyvumą, gautas 

finansavimas ir įgyvendinti 3 projektai. Projektas „Sporto renginių organizavimas Kaišiadorių r. 

savivaldybėje“ iš dalies finansuotas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis, vyko 2 renginiai: 

seniūnijų žaidynės, naktinė bėgimo šventė bei gatvės krepšinio turnyras – renginiai skirti Valstybės 

dienai. Birželio ir liepos mėnesiais veikė vaikų vasaros sporto stovykla „Bumerangas“ iš dalies 

finansuota Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos neformaliojo ugdymo projektų rėmimo 

konkurso lėšomis. Projektas „Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklų 2017–2018 m. m. sporto 

žaidynės“,  2017 metais parengta paraiška Lietuvos futbolo federacijos infrastruktūros gerinimo darbo 

grupei dėl dirbtinės dangos aikštės įrengimo Kaišiadorių mieste. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojai aktyviai naudojasi plaukimo baseino bei 

pramankštos salės paslaugomis, per savaitę vidutiniškai apsilanko apie 300 gyventojų. Šiomis 
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paslaugomis naudojasi įvairios Kaišiadorių įmonės, Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos nariai, 

Strėvininkų socialinės globos namų gyventojai. 

 

Neformaliojo švietimo skyrius 

 

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyrius (toliau – 

neformaliojo švietimo skyrius), siekdamas sudaryti galimybes Kaišiadorių rajono gyventojams mokytis 

visą gyvenimą, tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas, skleisti gerąją patirtį, užsiimti 

kūrybine veikla, dalyvauti konkursuose, olimpiadose ir kituose renginiuose, ugdymo karjerai veikloje, 

įvairiais būdais tyrė mokymosi poreikius, organizavo renginius mokiniams ir suaugusiems. Iš viso per 

metus organizuota 370 renginių, juose dalyvavo 7704 asmenys.  

Vykdyta neformalusis suaugusiųjų švietimas pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. V17-207 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2018 metų veiksmų plano ir jo įgyvendinimo 

koordinatoriaus patvirtinimo“ patvirtintą  veiksmų planą, kurio įgyvendinimui buvo skirta 4000 eurų. 

 Organizuotas neformaliojo suaugusiųjų švietimo konkursas, finansuotos 4 programos ir joms 

skirta 2585 Eur. Koordinuota tradicinės suaugusiųjų švietimo savaitės veikla (dalyvavo 36 įstaigos, 

vykdžiusios 39 renginius), šiai veiklai skirta 800 Eur. Savivaldybės švietimo, kultūros, verslo įstaigos ir 

privatūs asmenys visą savaitę kvietė suaugusius kaišiadoriečius apsilankyti ir patirti mokymosi galią 

įvairaus pobūdžio renginiuose. Šiais metais pirmą kartą Kaišiadoryse buvo surengta suaugusiųjų 

mokymosi mugė „Ko ir kur galima mokytis Kaišiadorių krašte?“. 21 savivaldybės įstaiga mugės 

lankytojams dalino informaciją apie save bei kuo jos gali būti naudingos suaugusiajam mokymosi 

prasme, organizavo žaidimus, praktinius užsiėmimus, skleidė mokymosi visą gyvenimą idėją ir skatino 

mokytis. Parengtas ir išplatintas informacinis leidinys „Ko ir kur galima mokytis Kaišiadorių krašte? 

Neformalusis suaugusiųjų švietimas 2017“, kuriame pateikiama informacija apie Kaišiadorių krašte 

veikiančias įstaigas, kurios gali mokyti ir moko suaugusius kaišiadoriečius kompiuterinio, finansinio 

raštingumo, ūkininkavimo ar verslo pradmenų, viešųjų pirkimų vykdymo, darbo teisės, gaisrinės 

saugos taisyklių, higienos įgūdžių, psichologijos, tarpusavio santykių, sveikatos stiprinimo, eko 

terapijos, užsienio kalbų, ugdymo karjerai, tėvystės įgūdžių, šeimos planavimo, kaip tapti globėjais 

(rūpintojais) ar įtėviais, senųjų apeigų, tradicijų laikymosi, tėviškės pažinimo, meno pradžiamokslio, 

floristikos, šokti, dainuoti, muzikuoti, piešti, siuvinėti, megzti, gaminti papuošalus, lipdyti, velti vilną, 
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marginti margučius, žiesti puodus, kepti šakotį ar duoną. Sukurta suaugusiųjų švietimo renginių 

informacinė platforma. 

 Kaišiadoryse, Rumšiškėse ir Žasliuose bendradarbiaujant su Kultūros centrais buvo vykdoma 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Kaišiadorių trečiojo amžiaus universitetas“, kurią lankė 

184 klausytojai. Iš viso pagal programą 2017 m. klausytojams buvo organizuota 51 paskaita ir 13 

renginių (2226 klausytojai) įvairiomis sveikos gyvensenos, kultūros, istorijos, dailės terapijos, kūrybos 

temomis, vyko susitikimai ir su žinomais mūsų rajono žmonėmis. TAU studentams sudaromos sąlygos 

ne tik klausytis paskaitų, bet ir bendrauti ir mokytis keliaujant: jie vyko į pažintinę kelionę po Vilnijos 

kraštą, aplankė Lenkiją (Gdanskas, Marienburgas), dalyvavo Trečiojo amžiaus universitetų 

spartakiadoje Širvintose. 2017 m. aktyviai buvo vykdoma TAU dailės studijos programa Kaišiadoryse 

(33 užsiėmimai, 363 dalyviai), pagal kurią neatlygintinai tapybos mokė kaišiadorietis Jonas 

Katkevičius. 2017 m. buvo surengta antroji studijos narių kūrybos paroda, kurioje darbus pristatė 9 

dailės studijos nariai.  

Įvyko Nacionalinis diktantas (14 dalyvių), organizuotas bendradarbiaujant su Savivaldybės 

kalbos tvarkytoja. Parengta ir įgyvendinta edukacinė šventės „Paukščių festivalis“ dalis „Paukščių 

akademija“ (paskaitos, viktorinos, kūrybinės dirbtuvės, meninės kūrybos konkursas ir jo darbų paroda, 

lėlių teatro „ČIZ“ spektaklis, Lietuvos etnokosmologijos muziejaus, Kauno Tado Ivanausko zoologijos 

muziejaus, Lietuvos aviacijos muziejus edukacinės veiklos).  

Pagal 35 kvalifikacijos tobulinimo programas suorganizuoti 39 kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai švietimo, kultūros ir kitų sričių darbuotojams (iš viso 1162 dalyviai). Vyko 2 paskaitos (34 

dalyviai) pedagogams ir kitų sričių darbuotojams. Centre vyko 14 kvalifikacijos tobulinimo renginių, 

kitose įstaigose (gimnazijose, Suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje, pagrindinėse mokyklose, V. Giržado 

progimnazijoje, lopšeliuose-darželiuose, kultūros centruose, Sielovados centre) – 25 renginiai.  

Renginių tematika įvairi (pedagoginės sistemos, ugdymo institucijos, švietimo sistemos ir pan.). 

Didelis dėmesys skirtas standartizuotų testų rezultatų panaudojimui planavime, pamokos kokybei, 

mokinio pažangos vertinimui, skaitymo ir rašymo įgūdžių tobulinimui, brandos darbų rengimo 

metodikai, psichologinės sveikatos gerinimui, lytiškumo ugdymo programai, savižudybių ir 

psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai, IKT, asmens meninės kūrybos (saviraiškos) skatinimui. 

Pasveikinta 23000-ioji kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvė Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-

darželio „Rugelis“ mokytoja Aldona Rudienė.  

Vykdant gerosios patirties sklaidą, organizuota 50 rajono mokytojų metodinės tarybos ir 

metodinių būrelių renginių, iš kurių 29 organizuoti centre (posėdžiai – 14/132 dalyviai, metodinės 
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dienos – 7/74 dalyviai; edukacinės išvykos į kitų rajonų švietimo įstaigas – 7/63 dalyviai, atviros 

veiklos – 22/140 dalyvių), iš viso juose dalyvavo 419 asmenų. Centre per metus organizuota 18 parodų 

(iš jų 5 autorinės). Parodose dalyvavo 85 autoriai, eksponuoti 300 darbų. Parodas aplankė 224 

lankytojai. Kasmetinėje parodoje „Žingsnis link kokybės“ pristatyti rajono mokyklų mokytojų 

metodiniai darbai (12 darbų, 20 autorių). Vyko individualios konsultacijos pedagogų atestacijos (dėl 

atestacijai reikalingų kursų) (13), mokyklų bibliotekų darbo (15), senjorų kompiuterinio raštingumo 

(15), projektų rengimo (1) klausimais. 

Skatinant Kaišiadorių rajono mokinių akademinę ir kūrybinę saviraišką organizuotos 42 

olimpiados ir konkursai, juose dalyvavo 2689 mokiniai. Šalies ir regiono etapų nugalėtojai: meninio 

skaitymo konkurse A. Brazausko gimnazijos mokinė Viktorija Miliauskaitė tapo regioninio etapo III 

vietos laimėtoja (mokytoja A. Grigonienė); respublikinėje technologijų olimpiadoje A. Brazausko 

gimnazijos mokinys Dominykas Bunevičius užėmė III vietą (mokytojas R. Kriugžda); Žiežmarių 

gimnazijos mokinys Nedas Gulbickas – informatikos olimpiados respublikinio etapo I dalies I vietos 

laimėtojas ir respublikos (finalinio) II etapo II vietos laimėtojas (mokytoja N. Kocienė); Rumšiškių 

kultūros centro Pravieniškių skyriaus vaikų keramikos būrelio auklėtiniai Airidas Kveraga ir Martynas 

Bernatonis (vadovė A. Skarbaliūtė) tapo Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso-parodos 

„Sidabro vainikėlis“ rajoninio, regioninio etapų laureatais ir respublikinio etapo dalyviais; Rumšiškių 

A. Baranausko gimnazijos mokiniai Rytė Jonikaitė, Kotryna Streikutė, Modesta Kriugždaitė ir 

Tautvydas Nagorskas Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurso regioniniame etape tapo 

laureatais, o respublikiniame etape užėmė II vietą (vadovė R. Gvildienė); meninio skaitymo konkurse 

Rumšiškių A. Baranausko gimnazijos mokinė Gaja Kriščiūnaitė tapo regioninio etapo III vietos 

laimėtoja (mokytoja G. Markevičienė). Kruonio kultūros centro vaikų dramos kolektyvo „Bildukai“ 

narys Ramūnas Orinas – Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies atlikėjų – konkurso 

„Tramtatulis“ rajono ir regiono turų laureatas, respublikos etapo dalyvis (vadovė J. Bernotienė);  

Kaišiadorių kultūros centro auklėtinė Greta Jašauskaitė tapo Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių 

liaudies atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ rajono ir regiono turų laureate (vadovė L. Morkūnienė). 

Organizuotas olimpiadų, konkursų užduočių rengimo, stebėjimo ir vertinimo komisijų darbas (233 

dalyviai, 42 komisijų posėdžiai). Organizuotas 67 mokinių (rajono etapo nugalėtojų) ir jų mokytojų 

pavėžėjimas į respublikines olimpiadas ir konkursus. Bendradarbiaujant su VšĮ Meno ir Verslo 

Sinergija komanda organizuotas specialus renginys mokiniams, rajono ir šalies olimpiadų ir konkursų 

nugalėtojams, jame dalyvavo 113 mokinių. Renginyje visiems rajoninių etapų prizininkams įteikti 

padėkos raštai ir dovanos, o 66 jų mokytojams mokyklose įteikti padėkos raštai. Įvyko antrasis 
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respublikinis vaikų ir suaugusiųjų meninės kūrybos konkursas „Laimės Paukštė“. Vaikai ir suaugusieji 

iš Jurbarko, Marijampolės, Kaišiadorių, Kazlų Rūdos, Klaipėdos, Kuršėnų, Utenos, Šakių, Šiaulių, 

Šilalės, Šilutės, Palangos, Raseinių, Utenos, Vilniaus, Vilkaviškio ir kt. rajonų atsiuntė virš 700 darbų. 

Visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais, prizininkai pagerbti Paukščių festivalio metu.  

Įvykdyti du projektai, skirti suaugusiesiems: sveikatinimo projektas „Kaišiadorių trečiojo 

amžiaus universitetas – sveikos gyvensenos stiprinimui“ ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektas 

„Holistinis senjorų sveikatingumo ugdymas“. Bendradarbiaujant su kolegomis iš Radviliškio rajono 

savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriumi 

įgyvendintas projektas „Būk detektyvas!“, kurio tikslas – skatinti mokinius geriau pažinti savo gimtąjį 

kraštą, domėtis jo istorija. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos, Kaišiadorių r. Paparčių 

mokyklos-daugiafunkcio centro, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos, Kaišiadorių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokyklos, Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinės mokyklos, Kaišiadorių r. 

Kruonio gimnazijos ir Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos mokiniai, pasitardami su 

mokytojais, kūrė specialius maršrutus po Kaišiadoris, Kruonį, Darsūniškį, Vilūnus, Paparčius, Žaslius 

ir pateikė juos el. svetainėje www.bukdetektyvas.lt. 

Organizuotas mokyklų aprūpinimas Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių įstaigų 

perduodama mokykline dokumentacija ir nemokama literatūra (per metus perduoti 1154 leidiniai). 

Nuolat ir įvairiais būdais teikiama informacija Kaišiadorių rajono gyventojams apie galimybes 

mokytis, tobulinti kvalifikaciją, dalintis patirtimi, dalyvauti švietimo ir kultūros renginiuose.  

 

Pedagoginė psichologinė tarnyba 
 
Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – 

Tarnyba), įgyvendindama nuostatuose numatytas funkcijas, įvertino 132 vaikų specialiuosius ugdymosi 

poreikius, iš jų 5 įvertinti DISC metodika ir 14 vaikų vertino logopedas ir gydytojas. Penki vaikai 

vertinti BIS-HBi  (gabumų) metodika, šeši WISC-III metodika, 2 DISC metodika. Taip pat atliko 7 

mokyklinio brandumo įvertinimus, parengė 22 pažymas dėl  pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų 

pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Sprendžiant įvairias problemas (emocijų ir elgesio, bendravimo, mokymosi, krizės, smurto, klinikinės 

bei asmenybės savęs pažinimo ir augimo klausimais), suteikta 526 psichologo konsultacijos vaikams, 

1289  mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, švietimo įstaigų vadovams, tėvams suteiktos 

pedagoginės psichologinės konsultacijos pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, 
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psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais. 

Tęsdama projekto „Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose“ veiklą, 

„Arbatinė ant ratų“ 2017 m. 46 kartus aplankė savivaldybės mokyklas. Apie smurtą, emocijų ir elgesio 

problemas, bendravimo, mokymosi sunkumus ir kitomis rūpimomis temomis su psichologe kalbėjosi 

vaikai ir suaugusieji. „Arbatinę“ aplankė 436 vaikai nuo 6 m. iki 18 m., 23 pedagogai. 

Psichologas globėjams ir įtėviams vedė savitarpio pagalbos grupes, užsiėmimuose dalyvavo 10 

asmenų. 

Tarnybos psichologė Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinėje mokykloje 

baigė vykdyti psichologinio atsparumo stiprinimo programą „Aš galiu“, parengtą bendradarbiaujant su 

VšĮ „Paramos vaikams centru“ bei BICE (International Catholic Child Bureu) ir Milano universitetu. 

Tarnybos specialusis pedagogas ir logopedas pravedė 225 korekcines pratybas vaikams, 

augantiems namuose, arba negalintiems gauti šių specialistų pagalbos savo mokyklose. Buvo vykdomi 

grupiniai  užsiėmimai pagal profesoriaus Reuven Feuerstein  mokymo sistemą. Psichologė 24 kartus 

dalyvavo teisminiuose procesuose.  

Tarnyba, pasirašiusi Kaišiadorių rajono savivaldybės savižudybių prevencijos memorandumą, 

kartu su kitomis savivaldybės įstaigomis įsipareigodama siekti, kad savižudybių rodiklis Kaišiadorių 

rajone neviršytų Lietuvos vidurkio ir toliau tendencingai mažėtų. Šiai veiklai vykdyti  buvo įsteigta 

psichologo pareigybė. Surasti tinkamos kvalifikacijos specialistą pavyko tik nuo lapkričio mėnesio. 

Psichologas 9 asmenims su savižudybės rizika suteikė 40 konsultacijų Tarnyboje ir kliento namuose, 

skaitė paskaitas, dalyvavo Kaišiadorių savivaldybės savižudybių prevencijos darbo grupės veikloje. 

 

 

Sportas 

 

2017 m. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius organizavo 2 sporto srities projektų konkursus.  

Kaišiadorių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto rėmimo projektų konkursui buvo pateikta 12 

paraiškų, finansuota 11 projektų, kuriems paskirstyta 8820 Eur: klubų, kurių komandos dalyvauja 

nacionalinio ir tarptautinio lygio varžybose, projektams skirta 40 % projektų konkurso lėšų, paremta 2 

rajono komandų veikla; klubų, kurių komandos dalyvauja rajoninėse ir regioninėse varžybose – 30 % 

projektų konkurso lėšų (skirta parama 4 klubų veiklai);  individualių sporto šakų sportininkų 

projektams – 20 % (parama 1-ai sportininkei); sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio praleidimo 



76 
 
bei kūno kultūros ir sporto renginiams ir užsiėmimams – 10 % (parama 4 asociacijų, seniūnijų, 

biudžetinių įstaigų  projektams). 

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą konkurso būdu finansuoti 2 

projektai, jiems skirta iš viso 4498 Eur, iš jų 3318 Eur iš Valstybės biudžeto ir 1180 Eur iš 

Savivaldybės biudžeto.  

 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių bei prevencinės veiklos savivaldybėje 

rodikliai 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijoje dirbo 12 narių.  

Įvyko 7 posėdžiai: 4 dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo, 1 dėl  vidutinės priežiūros 

priemonių skyrimo, 1 dėl minimalios priežiūros priemonės pratęsimo.  

Prevencinės veiklos programos, vykdytos savivaldybės švietimo įstaigose 

Programos pavadinimas Programą 
vykdančių 
mokyklų 
skaičius 

Programose 
dalyvavusių 
mokinių 
skaičius 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 
m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494  

1 436 

„Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ (pradinės klasės).  1 20 
„Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ (IX-X klasės). L. 

Bulotaitė, V. Gudžinskienė, I. Pilkauskienė. 2005 m. 
1 81 

„Įveikiame kartu“ – VšĮ ,,Vaiko labui“ 
ankstyvosios prevencijos programa 7–9 metų vaikams 

2 51 

„Antrasis žingsnis“ („Second step“) – socialinių 
emocinių įgūdžių ugdymo programa  

6 246 

OLWEUS – smurto ir patyčių prevencijos 
programa 

4 1146 

„Tiltai“ – paauglių socialinių įgūdžių ugdymo 
programa.  

1 24 

Sveikatos ir  lytiškumo ugdymo  bei Rengimo 
šeimai bendroji  programa, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 
25 d. įsakymu Nr. V-941  

1 436 

„Zipio draugai“ – socialinio ir emocinio ugdymo 
programa  

5 145 

„Obuolio draugai“ socialinio emocinio ugdymo 
programa  

1 85 

LIONS QUEST socialinių emocinių 1 45 
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kompetencijų ugdymo programa „Paauglystės 
kryžkelės“ 

LIONS QUEST socialinių emocinių 
kompetencijų ugdymo programa „Raktai į sėkmę“ 

2 293 

Kita mokyklos įgyvendinta prevencinė programa  3 503 
Sveikos gyvensenos stiprinimo programa 2017–

2021 m. ,,Norim būti sveiki ir stiprūs“ 
1 121 

 

Tėvystės įgūdžių ugdymo programų įgyvendinimas 

Programos pavadinimas Dalyvaujančių 
tėvų skaičius 

Pažink savo vaiką 300 
Efektyvios tėvystės mokymo programa 12 

 

Mokinių pavėžėjimo organizavimas 

 

Mokinių pavėžėjimas buvo organizuojamas, vadovaujantis Važiavimo išlaidų kompensavimo 

mokiniams aprašu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimu 

Nr. V17-211 ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. V17-244.  

2017 metais į mokymo įstaigas ir iš jų į namus buvo pavežama 1424 mokiniai, tai sudaro 37 

procentus nuo bendro mokinių skaičiaus. Iš jų vidutiniškai: maršrutiniu transportu – 565, mokyklų 

autobusais – 532, kitais vežiojimo būdais ir privačiu transportu – 327 mokiniai. Iš viso ne į artimiausią 

mokyklą ir iš jos vežiojami 305 mokiniai. Savivaldybėje nepavežamų mokinių, gyvenančių kaimuose ir 

miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos, nėra.  

Pavežamų mokinių skaičiaus kaita: 
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7.19 diagr. 
 
Daugiausia mokinių važiuoja maršrutiniais  SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ ir UAB „Transralis“ 

autobusais (40 %) ir mokyklų autobusais (38 %). Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose yra 27 geltonieji autobusai gauti iš Švietimo ir mokslo ministerijos.  

2017 m. 21 vairuotojo pareigybei mokyklose buvo panaudota 128910 Eur darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo įmokų, remontui, techninei apžiūrai ir draudimui – 45844 Eur, kuro išlaidoms – 

79860 Eur, mokinių vežiojimui į švietimo įstaigas ir iš jų į namus SĮ „Kaišiadorių paslaugos“, UAB 

„Transralis“ autobusais ir Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos mokinių pavėžėjimui traukiniais 

– 208000 Eur. Iš viso mokinių pavėžėjimui 2017 m. buvo panaudota 462614 Eur. 

 

 
Švietimo reikmėms skirtų lėšų panaudojimas 

 
 

Švietimo programos išlaidos  

2016 m. Planas 
Faktiniai 
asignavimai 2017m. Planas 

Faktiniai 
asignavimai 

Faktinių 
asignav. 
pokytis 
proc. 

Viso: 12773889 12598454 Viso: 13040200 12870976 +2,16% 
Mokinio 
krepšelis 6346400 6342449 

Mokinio 
krepšelis 6488000 6487299 +2,28% 

 

2017 m. švietimo programai vykdyti papildomai skirtas finansavimas ir atlikti darbai:                                                                                                                      
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Įstaigos pavadinimas Skirta suma Atlikti darbai 
Kaišiadorių Algirdo Brazausko 
gimnazija  

10 500 Eur Patalpų remontas, fasado nuo parko pusės 
perdažymas, grindų dangos pakeitimas 

 Kaišiadorių Vaclovo Giržado 
progimnazija  
 

44 250 Eur Tvoros pastatymas Girelės g. 41 esančiame 
pastate, perdangos šiltinimas, signalizacijos ir 
vaizdo kameroms įrengimas, pradinių klasių 
baldų įsigijimas, inventorinių bylų formavimas 

Kaišiadorių r. Žiežmarių 
gimnazija  
 

23 200 Eur Tualeto remontas, šilumos paskirstymo punkto 
sklendžių pakeitimas, mokinių ugdymo sąlygų 
pagerinimas ir cokolinio aukšto remontas  

 Kaišiadorių r. Rumšiškių 
Antano Baranausko gimnazija  
 

23 400 Eur Sporto salės inventoriaus  įsigijimas naujai 
sporto salei, Dovainonių skyriaus pastato 
stogelių remontas, mokyklinių baldų, žieminių 
padangų įsigijimas, durų pakeitimas, patiekalų 
gamybos išlaidų padengimas 

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija  
 

2 500 Eur Patiekalų gamybos išlaidų padengimas 

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė 
mokykla skirta  

14 600 Eur Priešmokyklinio ugdymo grupės dirbančios nuo 
rugsėjo 1 d. 36 val. per savaitę darbo 
užmokestis, grindų dangos, stogo remontas, 1–4 
kl. grindų dangos, autobuso remontas 

Kaišiadorių r. Paparčių 
mokykla-daugiafunkcis centras  

3 000 Eur Elektrinio šildymo katilo ir indaplovės 
įsigijimas, 
projekto „Europos kaimynystė“ finansavimas 

Kaišiadorių r. Žiežmarių 
mokykla-darželis „Vaikystės 
dvaras“ 

38 600 Eur Naujos ikimokyklinės ugdymo grupės 
įrengimas, 4 mėn. darbuotojų darbo užmokestis 
ir socialinis draudimas, salės remontas ir maisto 
gamybos išlaidų padengimas, autobuso remontas 

Kaišiadorių r. Gudiena mokykla-
darželis „Rugelis“ 

4 620 Eur Virtuvės įrangos, elektroninių svarstyklių 
įsigijimas, gartraukio pajungimas, sargo darbo 
užmokestis, šilumokaičio oro padavimo kameros 
pakeitimas 

Kaišiadorių meno mokykla  
 

3 000 Eur Pučiamųjų orkestro instrumentų ir aprangos 
įsigijimas 

Kaišiadorių r. Stasiūnų 
mokykla-darželis „Nykštukas“  
 

3 800 Eur Konvekcinės krosnelės įsigijimas ir interneto 
remontas 

Kaišiadorių švietimo ir sporto 
paslaugų centras  
 

14 000 Eur Dušo pertvarų, panduso baseine įrengimas, 
išeitinės išmokos Pedagoginės psichologinės 
tarnybos ir centro darbuotojams  

Kaišiadorių šventosios Faustinos 
mokykla skirta  
 

8 500 Eur Projekto „Tobulos organizacijos, teikiančios 
mokymo ir socialinės integracijos paslaugas 
specialiųjų poreikių vaikams ir jaunuoliams, 
pilotinis modelis“ parengiamųjų darbų atlikimas, 
Dienos socialinės globos centro grupės 
remontas, virtuvės įrangos įsigijimas  

Kaišiadorių lopšelis-darželis 
„Žvaigždutė“  

4 200 Eur Elektrinės bulviaskutės ir elektrinės keptuvės 
įsigijimas 
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Kaišiadorių lopšelis-darželius 
„Spindulys“  
 

8 100 Eur Tvorai įrengimas ir darbuotojų darbo užmokestis 
už darbą vasarą  

Kaišiadorių r. Žaslių lopšelis-
darželis „Žaliasis klevelis“  
 

1 800 Eur Puodams ir konvekcinės krosnelės įsigijimas  

Kaišiadorų r. Žiežmarių lopšelis-
darželis „Varpelis“  
 

3 500 Eur Konvekcinės krosnelės ir indaplovių įsigijimas 

Kaišiadorių r. Pravieniškių 
lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“  
 

6 100 Eur Konvekcinės krosnelės įsigijimas, žaibosaugos 
sutvarkymas, darbuotojų darbo užmokestis už 
darbą vasarą  

Kaišiadorių rajono bendrojo 
ugdymo mokykloms 

2 800 Eur Išmokėta pedagogams už darbą olimpiadose ir 
konkursuose 

 
 

8. KULTŪROS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje 2017 metais įvyko vidaus struktūros 

pertvarka. Nuo 2017 m. lapkričio 3d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir 

paveldosaugos skyrius sujungtas su Švietimo skyriumi ir įsteigtas vienas Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Paveldosaugos funkcija perduota 

Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriui. 

2017 metais buvo siekiama įgyvendinti Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 

metų veiklos plano strateginį tikslą – mažinti socialinę atskirtį, užtikrinti švietimo sistemos 

prieinamumą ir kultūros paslaugų plėtrą bei sveikatos priežiūros sistemos modernizavimą ir vykdyti 

valstybės perduotą savivaldybei valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją.  

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2017 m. vasario 30 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-30 „Dėl 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ Kultūros programai įgyvendinti 

2017 m. paskyrė iš savivaldybės biudžeto 1628800 Eur asignavimų, iš jų asignavimai iš savivaldybės 

biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos – 1597700, 

asignavimai iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių, Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitų 

dotacijų – 7800 Eur ir asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų – 23300 Eur. Patikslinus 

biudžetą Kultūros programai įgyvendinti 2017 m. buvo skirta 1703400 Eur. Faktiškai panaudota – 

1664600 Eur.  
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Visose savivaldybės kultūros įstaigose nuo 2017 m. balandžio 1 d. 5 procentais sumažintas 

pareigybių skaičius ir nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 145,25 pareigybės (iki kovo 

31 d. didžiausias leistinas pareigybių skaičius buvo 152,88 pareigybės).  

2017 metais buvo vykdoma biudžetinių kultūros įstaigų veiklos priežiūrą, inicijuojami ir 

koordinuojami savivaldybės organizuojami renginiai, administruojamos Savivaldybės įsteigtų 

literatūros ir kultūros premijos ir organizuojamas jų įteikimas, vykdomas nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos administravimas ir populiarinimas, koordinuojamas vietos tradicinių amatų 

išsaugojimo, plėtros ir populiarinimo veiklų vykdymas bei valstybinės kalbos vartojimo ir 

taisyklingumo kontrolė.  

Buvo rengiami Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo įsakymų ir raštų projektai, viešųjų pirkimų 

paraiškos, teikiamos konsultacijos įvairiais kultūrinės veiklos klausimais, derinami Savivaldybės 

tarybos sprendimai, konsultuojami Savivaldybės darbuotojai dėl rengiamų teisės aktų ir siunčiamų 

dokumentų kultūros politikos klausimais, teikiamos konsultacijas telefonu ir elektroniniu paštu 

fiziniams ir juridiniams asmenims. 

Informacija apie rajono kultūrą, svarbiausius renginius, konkursus skelbta Savivaldybės 

interneto svetainėje, kiekvieną mėnesį kultūros įstaigų renginių planai buvo skelbiami Savivaldybės 

interneto svetainės Renginių kalendoriuje, informaciniame lauke „Renginiai kultūros įstaigose“, 

informacija siunčiama Kauno regiono tarybai, Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybės 

kanceliarijai. 

Atlikti 5 valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo patikrinimai. Tikrinta Kaišiadorių r. 

Kruonio gimnazija, Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinės mokyklos, Kaišiadorių 

Vaclovo Giržado progimnazijos, Kaišiadorių rajono savivaldybės Kruonio seniūnijos ir Žiežmarių 

pirminės sveikatos priežiūros centras. Pagal teisės aktus surašyti raštai dėl kalbos taisyklingumo 

pažeidimų rengiamuose dokumentuose. Klaidos aptartos su įmonių ir įstaigų vadovais, klaidų sąrašas, 

taisytų dokumentų kopijos, patarimai ir rekomendacijos išsiųsti kiekvienai įmonei ir įstaigai. Rajono 

savivaldybės įstaigose, įmonėse, organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba, skundų ir 

pareiškimų dėl to negauta. Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių 

kalbos normas ir Simbolinių pavadinimų rašymo taisykles.  

Suderinta 15 reklamos ir viešųjų užrašų projektų, tikrinti kultūros įstaigų renginių skelbimai, 

kiekvieno mėnesio renginių planai. Buvo tikrinami įstaigų viešieji užrašai, konsultuota ir patarta dėl 

viešųjų užrašų ir reklamos kalbos taisyklingumo.  
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Patikrinta 3 interneto svetainės. Kultūros įstaigų svetainių kalbos taisyklingumas, reikalavimai 

svetainėms aptarti kultūros darbuotojų pasitarimuose, dėl kitų įstaigų svetainių kalbos parašyti raštai, 

nurodyti taisytini kalbos dalykai. 

Daug dėmesio skiriama šviečiamajai veiklai. 2017 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 

iniciatyva organizuotos Lietuvių kalbos dienos. Kaišiadoriečiai kartu su kitais tautiečiais Lietuvoje ir 

užsienyje rašė Nacionalinį diktantą. Kaišiadorių rajono savivaldybės bibliotekose, kultūros centruose, 

švietimo įstaigose įvyko 53 renginiai, skirti Lietuvių kalbos dienoms. Juose buvo renkamos metų 

knygos, vyko žodžių mūšiai, kalbos viktorinos, susitikimai su rašytojais, kalbininkais, knygų autoriais. 

Lietuvių kalbos dienų renginiuose lankėsi poetai A. Marčėnas ir G. Kazlauskaitė, kalbininkas A. 

Smetona, rašytojas E. Malūkas. Baigiamajame ir didžiausiame renginyje „Žydintis žodis po tėviškės 

dangumi“, kuris buvo tarsi mūsų tradicinės Kalėdinės lietuvių kalbos pamokos tęsinys, dalyvavo Jono 

Aisčio premijos laureatė rašytoja Aldona Ruseckaitė, dainas apie Lietuvą dainavo Kazimieras Jakutis-

Pagulbis, buvo pagerbti Lietuvių kalbos dienų organizatoriai. Tokie renginiai ugdo meilę gimtajai 

kalbai, skatina kalbėti taisyklingai. 

Vykdant nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos funkcijas, nuolat vykdoma kultūros 

paveldo objektų stebėsena. Per 2017 metus, surašant kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo 

aktus, patikrinta 44-jų kultūros paveldo objektų fizinė būklė ir objektų aplinkos būklė. Tai sudaro 23,3 

proc. Kultūros vertybių registre įregistruotų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų (be skulptūrų, 

paveikslų, graviūrų, ikonų, kryžių ir pan. įregistravimo Kultūros vertybių registre nekilnojamosioms 

kultūros vertybėmis) arba 43,1 proc. valstybės ir savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų, 

kuriuos vadovaudamiesi Būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo taisyklėmis ir Būklės tikrinimo taisyklėmis, 

ne rečiau kaip kartą per penkerius metus turi apžiūrėti savivaldybės paveldosaugos padaliniai ar 

specialistai, atsakingi už kultūros paveldo apsaugą. Informacija (aktai, fotofiksacija) nustatyta tvarka 

pateikta Kultūros paveldo departamento Kauno teritoriniam skyriui.  

 2017 m. pradžioje Kultūros vertybių registre buvo įrašyti 184 nekilnojamieji kultūros paveldo 

objektai, esantys Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, metų pabaigoje – 189 (be skulptūrų, 

paveikslų, graviūrų, ikonų, kryžių ir pan. priskyrimo Kultūros vertybių registre nekilnojamosioms 

kultūros vertybėms). Per 2017 metus į Kultūros vertybių registrą įrašyta 6 objektai: Gegužinių 

piliakalnis (41314), esantis Užgirėlio kaime, Kruonio seniūnijoje ir Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos 

ir Rusijos imperijų karių kapai (40191, 40192, 40190, 40157, 40193), esantys Bačkonių kaime, 

Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, Dainavėlės kaime, Paparčių seniūnijoje, Dovainonių kaime, 

Rumšiškių seniūnijoje, Šilonių kaime, Palomenės seniūnijoje ir Tadaravos kaime, Kruonio seniūnijoje. 
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2017 metais teisinė apsauga panaikinta Kalvei (2286), esančiai Karčiupio kaime, Rumšiškių 

seniūnijoje, UAB „Bajorkiemis” teritorijoje. 2017 metais Kultūros vertybių registre buvo patikslinti 6-

ių kultūros paveldo objektų duomenys. Patikslintos vertingosios savybės ir teritorijos ribos Vladikiškių 

dvaro sodybos (159), esančios Stasiūnų kaime, Žiežmarių apylinkės seniūnijoje ir senojo Alytaus–

Kauno kelio atkarpos (16980), esančios Rumšiškių kaime, Rumšiškių seniūnijoje. Nustatyti (apibrėžti) 

Lietuvos kario Stasio Jokūbausko kapo (33354) ir Lietuvos karininko, savanorio Jono Samasenkos 

kapo (33348), esančių Žiežmarių miestelio kapinėse, apsaugos nuo fizinio poveikio pozoniai. 

Patikslintos vertingosios savybės ir teritorijos ribos Kaišiadorių geležinkelio viadukui (2823), esančiam 

Kaišiadorių mieste bei Vlado Didžioko ir Barboros Didžiokienės sodybos namui (10557), esančiam 

Dovainonių kaime, Rumšiškių seniūnijoje.  

Siekiant optimaliai užtikrinti objektų apsaugos valdymą, objektų valdytojams yra nuolat (pagal 

poreikį) teikiama informacija, aiškinama, atsakoma į keliamus valdytojų klausimus, vykstama į 

objektus. Palaikomi nuolatiniai ryšiai su rajono seniūnijomis. Teigiamą poveikį kultūros paveldo 

objektų išsaugojimo užtikrinimui turi gyventojų švietimas (pvz. kasmet organizuojami Europos 

paveldo dienų renginiai bei kiti renginiai paveldo objektuose, informacinių stendų statymas, krypties 

rodyklių į paveldo objektus įrengimas). Finansinės paramos reikėtų registrinių, nepaskelbtų valstybės 

saugomais, privačioje nuosavybėje esančių dvarų pastatų valdytojams, kurie negali gauti lėšų iš 

Kultūros paveldo departamento paveldotvarkos programų, taip pat neturi pakankamai žinių ir 

gebėjimų, o kartais ir noro pasinaudoti ES fondų lėšomis.  

Parengta EPD-2017 renginių organizavimo programa. Rugsėjo mėnesį vyko 9 Europos paveldo 

dienų „Kultūros kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miesto bokštų“ renginiai, kuriuose apsilankė daugiau 

nei 385 asmenys.  

2017 metai buvo paskelbti piliakalnių metais. Įgyvendinant Piliakalnių metų minėjimo planą, 

organizuoti renginiai, kurie padėjo plačiajai visuomenei labiau susipažinti su Kaišiadorių rajone 

esančiais kultūros paveldo objektais: liepos 6 d.Tautiška giesmė buvo giedama ant Žaslių, Rokiškių, 

Migonių, Darsūnikio, Budelių piliakalnių, parengta paroda „Piliakalniai: Kaišiadorių rajonas“ 

(Kaišiadorių muziejus), vyko tarptautinis tapybos pleneras „Kaišiadorių kraštas dailininko akimis: 

Palomenė ir Paparčiai“ (Kaišiadorių kultūros centras), organizuota paskaita „Turistiniai keliai ir 

lankytini objektai Kaišiadorių rajone“ (Žiežmarių kultūros centras). Rugsėjo 22 d. buvo paminėta Baltų 

vienybės diena ant Maisiejūnų piliakalnio (Kruonio kultūros centras). Taip pat pastatyti nauji ženklai į 

valstybės saugomus Migonių ir Maisiejūnų piliakalnius.  

Pastatytos 4 krypties rodyklės į kultūros paveldo objektus:  
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Sutvarkyti Lietuvos karių Edmindo Tirvos, Adomo Ančiūno ir Stasio Kušinsko kapų 

Darsūniškio k. kapinėse ir Telesforo Šnaro kapo Žaslių miestelio kapinėse kapų antkapiniai kryžiai.  

 

 

 

Parengti 3 nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktai (Kelio atkarpa, Dalinonių, 

Paltininkų senosios kapinės ir Kurniškių davro sodybos fragmentai). Organizuotas Kaišiadorių rajono 

savivaldybės religinių bendruomenių rėmimo projektų konkursas. 

Užtikrinant kultūros ir meno plėtrą bei sudarant sąlygas visuomenei dalyvauti kultūroje ir ją 

vartoti, buvo surengta nemažai tradicinių ir naujų renginių, kuriuose dalyvavo ne tik savivaldybės 

gyventojai, bet ir kaimyninių savivaldybių, kitų Lietuvos vietų žmonės bei užsienio svečiai: Vasario 

16-osios ir Kovo 11-osios renginiai, lietuvių kalbos dienos, Pasaulinė kultūros diena, Paukščių 

festivalis miško estradoje, kunigaikščių Oginskių istorinį ir kultūrinį palikimą reprezentuojantis 

renginių ciklas „Renesanso naktys Kruonyje“, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 

dienos šventė „Šimtmečio karūna Lietuvai“, dalyvauta pirmosiose Lietuvos etnožaidynėse Kaune, 

pasaulinė akcija „Taikos glėbys“, tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris 2017“ renginys 

Rumšiškėse, Baltų ugnies sąšauka ant Maisiejūnų piliakalnio, buvo vykdomi projektai „Muzika visai 

šeimai“ ir „Muzika gyvai“, koncertų-susitikimų su Nacionalinės premijos laureatais ciklas, tarptautinis 

dailininkų pleneras „Kaišiadorys dalininkų akimis: Palomenė ir Paparčiai“, kalėdinės eglės įžiebimo 

Krypties rodyklės į Žiežmarių sinagogą                      Krypties rodyklė į J. Aisčio  tėviškę 

Antkapiniai kryžiai 
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šventės, tradicinis šv. Kalėdų koncertas, pradėti darbai rengiant Šv. Jokūbo kelio maršrutą Kaišiadorių 

rajone ir kt. Buvo tęsiami pasirengimo 2018 m. Lietuvos dainų šventei „Vardan tos...“ darbai: Lietuvos 

nacionalinio kultūros centro direktoriaus 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-35 „Dėl lėšų skyrimo 

tautiniams ir istoriniams-archeologiniams kostiumams pagaminti savivaldybių meno kolektyvams“ 

Kaišiadorių kultūros centro chorui „Do-diez“ , Rumšiškių kultūros centro folkloro ansambliui „Nedėja“ 

ir Žiežmarių kultūros centro tautinių šokių kolektyvui „Skaisgija“ yra paskirtas dalinis 2300 Eur 

finansavimas tautiniams rūbams įsigyti (chorui „Do-diez“ – 1200 Eur, folkloro ansambliui „Nedėja“ – 

700 Eur ir tautinių šokių kolektyvui „Skaisgija“ – 400 Eur), o likusi suma, t. y. 4000 Eur, buvo skirti iš 

savivaldybės biudžeto lėšų. Parengtas Lietuvos valstybės šimtmečiui skirtų veiklų Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje planas. Pradėtas partizanų koplyčios Kaišiadorių miesto kapinėse remontas, parengti ir 

išleisti lankstinukai „Didžiuokimės Lietuva kartu“, kurie bus išdalinti Kaišiadorių rajono gyventojams 

akcijos „Vėliava ant kiekvieno namo“ metu. Planuojant prie Kaišiadorių miesto, Žiežmarių miesto 

Rumšiškių miestelio, Paparčių kaimo ir Žaslių kapinių pastatyti informacinius stendus, kuriuose būtų 

pažymėti į kultūros vertybių registrą įrašytų už Lietuvos laisvę kovojusių Lietuvos karių ir savanorių 

kapų vietos. Informacinių stendų maketai jau suderinti, parengtos kapinių schemos.  

Tradiciškai buvo teikiamos kasmetinės Kaišiadorių rajono savivaldybės įsteigtos Jono Aisčio 

literatūros ir Savivaldybės kultūros premijos.  

2017 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės Jono Aisčio literatūros premijai gauti buvo pateikti 

6 kandidatai: Vytautas Stulpinas už poezijos knygą „Vakarijos“, Vainius Bakas už eilėraščių rinkinį 

„Kaštonų tonai“, Ona Jautakė už eilėraščių knygą „Sekmadienį lengva nešti“, Rimgaudas Valentinas 

Graibas už knygą „Jausmų paveikslai“, Aušra Kaziliūnaitė už eilėraščių knygą „Esu aptrupėjusios 

sienos“ ir Vytautas Stankus už eilėraščių knygą „Skruzdžių skandinimas“. Premijos skyrimo komisijos 

sprendimu 2017 m. Jono Aisčio literatūros premija paskirta poetui Vainiui Bakui už eilėraščių rinkinį 

„Kaštonų tonai“.  

Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premija šiais metais buvo teikiama jau 11 kartą. 

Kultūros premija apdovanojami darbščiausi žmonės, kurie puoselėja Kaišiadorių krašto kultūros 

paveldą ir gyvąją tradiciją, įgyvendina istorinio paveldo išsaugojimo, jo prieinamumo visuomenei 

didinimo iniciatyvas, aktyviai dalyvauja kultūrinėje ir meninėje veikloje bei į tą veiklą įtraukia ir vietos 

bendruomenių narius. Ją gauti buvo pasiūlyta net 14 kandidatų. Premijos skyrimo komisija po ilgų 

svarstymų nusprendė 2017 m. kultūros premijas paskirti Antanui Algirdui Bernatoniui – už 

reikšmingus darbus Lietuvos tautinei kultūrai, Kaišiadorių krašto kultūros paveldo ir gyvosios 

tradicijos puoselėjimą ir išsaugojimą, Kaišiadorių krašto garsinimą ir vietos bendruomenių narių 
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įtraukimą į kultūrinę veiklą, Kaišiadorių vyskupijos generalvikarui, mons. teol. dr. Algirdui Jurevičiui – 

už vietos bendruomenių narių telkimą ir įtraukimą į kultūrinę veiklą, bažnytinio istorinio paveldo 

išsaugojimo, jo prieinamumo visuomenei didinimo iniciatyvas, aktyvią kultūrinę veiklą ir Vytautui 

Aleksandrui Markevičiui – už aktyvią kultūrinę veiklą, įgyvendinant istorinio ir literatūrinio paveldo 

išsaugojimo, jo prieinamumo visuomenei didinimo iniciatyvas, jaunosios kartos patriotizmo ir meilės 

savo Tėvynei supratimo ugdymą ir Kaišiadorių krašto garsinimą. 

Siekiant nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo bei etninės kultūros tradicijų tęstinumo, 

vaikų ir jaunimo teatrų veiklos skatinimo didelis dėmesys buvo skiriamas vaikų ir jaunimo etninio 

kultūrinio ir savo krašto tapatumo suvokimui stiprinti, skatinti domėjimąsi tradicine liaudies daile, 

menu, amatais, liaudies kūryba, ypač Kaišiadorių krašto tradicijomis.  

Organizuoti rajoniniai respublikinių Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro 

vainikėlis“, Lietuvos vaikų ir moksleivių konkurso „Tramtatulis“ ir Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų 

apžiūros-šventės „Šimtakojis 2017“ turai. Rajoninių turų laimėtojai atstovavo savivaldybę 

regioniniuose ir respublikiniuose turuose. Pasiekti neblogi rezultatai – 2017 m. Lietuvos vaikų ir 

moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ Dzūkijos regioninio turo laureatais 

tapo dainininkė Greta Jašauskaitė (Kaišiadorių kultūros centras, vadovė Laima Morkūnienė), ir 

pasakotojas Ramūnas Orinas (Kruonio kultūros centras, vadovė Janė Bernotienė). Lietuvos moksleivių 

liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ Alytaus regioninio turo laimėtojais tapo jaunieji 

keramikai Martynas Bernatonis ir Airidas Kveraga (Rumšiškių kultūros centras, vadovė Audronė 

Skarbaliūtė). O iš šešių 

respublikinės parodos laureatų 

vienas yra iš Kaišiadorių rajono 

savivaldybės – už keraminių 

skulptūrų kolekciją Airidas Kveraga 

(keramikos būrelio vadpvė Audronė 

Skarbaliūtė) tapo 2017 m. Lietuvos 

moksleivių liaudies dailės konkurso 

„Sidabro vainikėlis“ respublikinės 

parodos laureatu. 2017 m. 

rajoniniame Lietuvos vaikų ir 

jaunimo teatrų apžiūroje-šventėje 

geriausiai pasirodė Rumšiškių Žaslių amatų centras, duonkepė krosnis, šakotinė, audimo staklės 
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kultūros centro vaikų dramos būrelis „Šaltinėlis“, kuris atstovavo Kaišiadorių rajoną regioninėje 

atrankoje.  

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatyme savivaldybėms 

priskirtas funkcijas ir Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 m. 

programos priemones buvo siekiama formuoti patrauklų tautinio paveldo produktų įvaizdį, populiarinti 

tautinio paveldo produktus ir tradicines paslaugas. Žaslių tradicinių amatų centre yra visa amatų 

puoselėjimui ir demonstravimui reikalinga įranga: duonkepė krosnis, šakotinė, vilnos karšykla, audimo 

staklės bei parodų eksponavimui reikalinga įranga.  

Jame organizuojami 

edukaciniai užsiėmimai, 

seminarai, parodos, tradicinės 

mugės. 12 Kaišiadorių rajono 

tradicinių amatininkų ir 15 

kitų Vidurio Lietuvos 

tradicinių amatininkų aktyviai 

dalyvauja Žaslių tradicinių 

amatų centro veikloje. Amatų centre parengtos ir vykdomos 15 edukacinių programų: Lėlių siuvimas, 

Rugio šiaudo spindesys, Senasis karpymas, Duonelė kasdieninė, Šakočio kepimas, Žaslietiškas kugelis, 

Karameliniai saldainiai, Sūrio gaminimas, Vašku marginti margučiai, Vilnos vėlimas, Mezgimo amato 

programa, Žaslių krašto istorijos ir legendos, Mes piemenukai, Iš senolių skrynios, ir Vilnos kelias. 

Organizuojamos sertifikuotų amatininkų darbų parodos, edukaciniai užsiėmimai su tautodailininkais ir 

tradiciniais amatininkais, pristatomas ir populiarinamas lietuvių tautinis rūbas. 

Kultūros sklaidą ir prieinamumą savivaldybėje vykdo aštuonios kultūros įstaigos: Kaišiadorių 

rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Kaišiadorių muziejus ir šeši kultūros centrai.  

2017 metais kiekvienai kultūros įstaigai buvo nustatytas didžiausias leistinas pareigybių 

skaičius:  

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai – 43,55 pareigybės (kūriko pareigybė 

kūrenimo sezonui); 

Kaišiadorių muziejui – 10,45 pareigybės; 

Kaišiadorių kultūros centre – 32,30 pareigybės; 

Kruonio kultūros centre – 11,65 pareigybės(kūriko pareigybė kūrenimo sezonui); 

Palomenės kultūros centre – 9,75 pareigybės (kūriko pareigybė kūrenimo sezonui); 

Amatų centro salė            Vilnos karšimo įranga 
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Rumšiškių kultūros centre – 13,18 pareigybės(kūriko pareigybė kūrenimo sezonui); 

Žaslių kultūros centre – 8,32 pareigybės(kūriko pareigybė kūrenimo sezonui); 

Žiežmarių kultūros centre – 14,25 pareigybės(kūriko pareigybė kūrenimo sezonui).  

Nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-30 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto 

patvirtinimo“ kultūros įstaigoms skirti asignavimai (eurais), kurie metų eigoje buvo tikslinami:  

Įstaigos pavadinimas Planuoti 

asignavimai 

(Eur) 

Patikslinti 

asignavimai 

(Eur) 

Faktiniai 

asignavimai 

(Eur) 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 
422100 422800 440088,97 

Kaišiadorių muziejus 112800 118000 117545,44 

Kaišiadorių kultūros centras 315800 387300 372877,49 

Kruonio kultūros centras 125500 125900 120389,77 

Palomenės kultūros centras 87400 89900 88695,55 

Rumšiškių kultūros centras 142100 154000 153271,12 

Žaslių kultūros centras 88000 97800 96859,28 

Žiežmarių kultūros centras 131000 133700 132591,84 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka teikė gyventojams informacijos ir viešosios 

interneto prieigos paslaugas, organizavo informacinio raštingumo mokymus, organizuodama įvairius 

literatūrinius renginius stengėsi populiarinti knygą bei lietuvių kalbą. Viešoji biblioteka visuose 

struktūriniuose padaliniuose (filialuose) įdiegė Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą 

(LIBIS), kūrė bibliotekoje sukaupto dokumentų fondo elektroninę duomenų bazę, kaip sudėtinę 

Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos dalį. Viešojoje bibliotekoje ir jos skyriuose 

užregistruoti 6795 skaitytojai, jiems išduota 126324 vnt. dokumentų ir knygų, padaryta 15079 vnt. 

dokumentų kopijų, įsigyta 1679 vnt. naujų knygų, užprenumeruota 236 pavadinimų žurnalų ir 

laikraščių. Organizuotuose skaitmeninio raštingumo mokymuose gyventojai tobulino savo 

informacinius gebėjimus 1621 valandą, surengta 683 renginiai, iš jų – 203 parodos.  

Sėkmingai įgyvendinti  projektai „Robotikos mokykla bibliotekoje 2“ kuriame vaikai ir 

jaunimas tobulino inžinerijos, programavimo ir komandinio darbo įgūdžius, pasitelkiant 

programuojamus robotus bei tikslingą informacinių technologijų naudojimą.  
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Kaišiadorių muziejuje komplektuojami archeologijos, istorijos, etnografijos, dailės ir gamtos 

rinkiniai. Šiuo metu muziejaus fonduose sukaupta per 46258 eksponatai, iš kurių 21918 pagrindinio 

fondo ir 24340 pagalbinio fondo. Per 2017 m. muziejaus fondai papildyti 1657 eksponatais. 

Ekspozicija neįrengta, nes nėra tam skirtų patalpų. Muziejuje saugomos kultūros, istorijos vertybės 

populiarinamos per interneto tinklus, rengiant kilnojamąsias ir virtualias parodas, rašant informacinius 

pranešimus žiniasklaidai ir kt. Per 2017 metus Kaišiadorių muziejų, Brazauskų namų ir Jono Aisčio 

ekspozicijas aplankė 2328 žmonės, organizuota 12 renginių, kuriuos aplankė 350 lankytojų, surengti 44 

edukaciniai užsiėmimai pagal parengtas 5 edukacines programas, kuriuose dalyvavo 784 dalyviai, 

suorganizuota 1 konferencija, parengtos 3 kilnojamosios ir 5 virtualios parodos. Parengta 15 straipsnių 

žiniasklaidai, 26 informaciniai pranešimai muziejaus internetinėje svetainėje ir 12 straipsnių virtualioje 

„Kaišiadorių enciklopedijoje“. Virtualioje regioninėje „Kaišiadorių enciklopedijoje“ iš viso yra 1991 

turinio puslapiai, per metus 1140180 peržiūrų, enciklopedija turi 630 registruotų naudotojų. Muziejaus 

,,YouTube“ paskyroje patalpinti 43 video filmai ir anonsai, iš viso 50349 peržiūros. Per 2017 metus 

parengta ilgalaikiam saugojimui 3939 eksponatai, sutvarkyti ir susisteminti 14248 prezidento Algirdo 

Mykolo Brazausko memorialiniai daiktai, restauruoti ir konservuoti 15 eksponatų, eksponuotos 791 

muziejinė vertybė, paskolintos 73, o pasiskolintos 97 muziejinės vertybės.  

Kultūros centrai puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja 

švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja 

profesionalaus meno sklaidą. Buvo rengiami tradiciniai ir nauji renginiai, švenčiamos šventės, 

organizuojami edukaciniai užsiėmimai, vyko renginiai skirti Tautinio kostiumo, Piliakalnių ir Lietuvių 

kalbos kultūros metams pažymėti. 2017 metais kultūros centruose veikė 37 meno kolektyvai (573 

dalyviai), suorganizuoti 1035 dideli (30 ir daugiau dalyvių) renginiai, 84 – profesionaliojo meno, 

kuriuose apsilankė apie 98660 lankytojų. Kultūros centruose veiklą vykdė 25 studijos, būreliai ar 

klubai, kuriuose dalyvavo 474 asmenys. Studijų, būrelių nariai buvo skatinami viešinti savo darbus: 

163 nariai dalyvavo 17 įvairių konkursų. Vykdytos 28 edukacinės programos, kuriose dalyvavo per 

4411 asmenų. Meno kolektyvai garsino Kaišiadorių vardą regioniniuose ir respublikiniuose 

renginiuose: Lietuvos televizijos laidose „Duokim garo“, tarptautiniuose folkloro festivaliuose 

„Atataria lamzdžiai“ ir „Baltica 2017“, respublikiniame festivalyje „Dzūkų godos“, respublikiniame 

festivalyje „Vieversija“, respublikinėje šokių apžiūroje-konkurse „Pora už poros“.  

Džiugu, kad 2017 metais visos kultūros įstaigos teikė projektus Lietuvos kultūros tarybai ir 

kitiems fondams. Iš viso buvo parengti ir pateikti net 28 projektai, iš kurių dalinį finansavimą gavo 11 

projektų.  
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Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2017 m. parengti ir pateikti projektai: 

Nr. Įstaigos 

pavadinimas 

Projektų pavadinimas Gauti 

balai 

Projektas 

pateiktas 

Skirta 

(tūkst. 

Eur) 

1. Kaišiadorių 

rajono 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

Robotikos mokykla bibliotekoje 2 71,6 LKT 4600 

2. „Minecraft bibliotekoje“ 44,4 LKT - 

3. Inovatyvios technologijos – lietuviško 

žodžio puoselėtojų žinomumui ir sklaidai 

61,8 LKT - 

4. Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos internetinio tinklapio 

modernizavimas, atnaujinimas, pritaikymas 

neįgaliesiems 

56,6 LKT - 

5. Atsakingas skaitytojas  EPA 500 

6. Kaišiadorių 

muziejus 

„Kaišiadorių bažnytinis paveldas“ 61,3 LKT 3200 

7. „Tu privalai skambėt!“ 54,6 LKT - 

8. „Diaspora ir paveldas. Žiežmarių sinagoga“  LKT - 

9. Žiežmarių 

kultūros 

centras 

 

Žiežmarių krašto etninė kultūra vaikams. 

Žaidimų rinkinys 

73 LKT - 

10. Senieji liaudies audiniai – išsaugotas 

praeities turtas 

79,6 LKT - 

11. Gyvosios dainavimo tradicijos tiltas 

Nemaitonių krašte 

77 LKT 2700 

12. Koncertini ų programų ciklas „Muzika visai 

šeimai“ 

74,2 LKT 3500 

13. Koncertų susitikimų su Nacionalinės 

premijos laureatais ciklas „Muzika gyvai“ 

72,4 LKT 3000 

14. Žiežmarių krašto reprezentavimas, 

bendruomeniškumo puoselėjimas. 

Lietuvos šimtmečio paminėjimas. 

 Kaišiador

ių 

VVG 

- 

15. Žaslių ,,Žaslių tradicinių amatų centro veiklos  NMA 17233 
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kultūros 

centras 

plėtra Kaišiadorių rajone ir vidurio 

Lietuvoje“ 

prie 

Žemės 

ūkio 

ministerij

os 

16. „Žasliams-560“ 56 LKT - 

17. Suaugusiųjų mokymosi savaitė ,,Mokymosi 

jėga ir džiaugsmas“ 

 Kaišiador

ių sav. 

200 

18. ,,Sibiro vėjų užgrūdinti“ 46,8 LKT - 

19. Kaišiadorių 

kultūros 

centras 

,,Žilvitis žaliuoja“ 48 LKT - 

20. ,,Kaišiadorių kraštas dailininko akimis. 

Palomenė ir Paparčiai“ 

74,4 LKT 3000 

21. Šimtmečio karūna Lietuvai  LRV 

kanceliari

ja 

- 

22. Palomenės 

kultūros 

centras 

Zaleskių meno dienos 58,0 LKT 3000 

23. Kruonio 

kultūros 

centras 

„Kruonio miestelio jubiliejus“ 55,4 LKT - 

24. „Profesionalaus meno sklaida Kruonio 

seniūnijoje“ 

55,0 LKT - 

25. „645 žingsniai po Darsūniškį" 62,6 LKT - 

26. „Kruonio seniūnijos kultūrinis 

kraštovaizdis: piliakalniai miestelių 

kaimynystėje" 

 KPD 800 

27. Rumšiškių 

kultūros 

centras 

„Meninė iniciatyva: mėgėjų meno 

kolektyvia, būreliai, bendruomenė tobulėja 

ir kuria kartu“ 

49,2 LKT 0 

28. „Seminarų ciklas kultūros centrų darbuotojų 

žinioms gilinti“ 

46 LKT - 

Iš viso: 41733 
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Taigi kultūros įstaigos kultūrinei veiklai vykdyti iš įvairių fondų papildomai gavo net 41733 Eur 

ir taip prisidėjo prie lėšų trūkumo problemos sprendimo. 

 

9. SOCIALINĖ APSAUGA 

 

Per 2017 metus Socialinės paramos skyriuje priimti ir užregistruoti 10700 gyventojų prašymai. 

Dėl piniginės socialinės paramos priimti 3250 gyventojų prašymai, iš jų: 2057 – socialinei pašalpai 

gauti, 783 – dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui kompensacijų, 206 

šeima kreipėsi dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų. Per 2017 m. skyriuje užregistruota 1706 gauti 

raštai, išskyrus gautus per Savivaldybės administracijos direktorių, ir 1515 siunčiamieji raštai, iš jų: 

išsiųsti ir registruoti per DVS – 1264, iš „Paramos“ programos paruoštų pranešimų – 25.  Taip pat 

išduotos 564 pažymos gyventojams dėl skyriuje gaunamų išmokų. Paruošta 935 pažymos dėl 

kompensacijų tiekėjams (UAB „Kaišiadorių vandenys“, UAB „Kaišiadorių būtų ūkis“ ir Namų 

bendrijoms). 

Į Socialinės paramos skyrių dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ligos, gaisro ir kitais ypatingais 

atvejais 2017 m. kreipėsi 224 gyventojai, vienkartinės pašalpos komisijos sprendimu skirtos 213 

asmenų ir išmokėta 25583,88 Eur. Savivaldybės Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos 

sprendimu 6 asmenys, kuriems buvo skirtos vienkartinės pašalpos iš savivaldybės biudžeto, buvo 

siunčiami atlikti visuomenei naudingą veiklą ir ją atliko. 

Dėl vienkartinės išmokos įsikurti kreipėsi 6 pilnamečiai našlaičiai ir likę be tėvų globos 

asmenys. Paskirtos 245 vienkartinės išmokos gimus vaikui, 49 vienkartinės išmokos nėščiai moteriai. 

Suteikta parama mirties atveju ir paskirta 465 laidojimo pašalpos. Dėl šalpos išmokų  kreipėsi 825 

gyventojai, iš jų: 277 pateikė prašymus gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 175 – 

gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją, 373 kreipėsi dėl kitų šalpos išmokų rūšių. 
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9.1 diagr. 

 
9.2 diagr. 
 

 
2016 m., 
Eur 

2017 
m., Eur 

Pokytis, 
Eur 

Pokytis, 
proc. 

Iš viso 5771549,2 6157568 386019,2 6,69 
9.1 lentelė. 
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9.3 diagr. 

 

 
9.4 diagr. 
 



95 
 

 
9.5 diagr. 

 
9.6 diagr. 
 

Vykdant socialinių išmokų koordinavimą pagal EEB Reglamentą Nr. 883/2004 ir pagal Nr. 

987/2009, siekiant išsiaiškinti socialinės paramos teikimą šeimoms, gyvenančioms ir (ar) dirbančioms 

Europos Sąjungos valstybėse narėse, kurioms yra ar buvo taikomi vienos ar daugiau valstybių narių 

teisės aktai bei jų šeimų nariams išmokos šeimai, 2017 metais gautos 115 užklausos ir į jas buvo 

pateiktos užpildytos formos-atsakymai. Taip pat 2017 m. 4 asmenys kreipėsi dėl Lietuvos Respublikos 

II laipsnio valstybinės pensijos. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų 

skyrimo komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patenkino 2 prašymus, o 2 prašymų dar 

neapsvarstė. 

Socialinės paramos skyrius, įgyvendindamas savo tikslus ir uždavinius, glaudžiai 

bendradarbiauja su seniūnijomis bei įstaigomis. Per 2017 metus išrašyta 1851 siuntimai visuomenei 
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naudingai veiklai atlikti. 375 atvejų asmenys neatliko visuomenei naudingos veiklos. Šiais atvejais 

socialinių pašalpų mokėjimas buvo nutrauktas.  

 
9.7 diagr. 
 
Siekiant užtikrinti tikslingą pašalpų mokėjimą ir kilus pagrįstiems įtarimams, kad socialinių 

pašalpų gavėjai neteisingai nurodo gautas ar gaunamas pajamas, 1328 šeimos ar vieni gyvenantys 

asmenys, besikreipiantys dėl piniginės socialinės paramos, buvo apklausti papildomai, patikrintos jų 

buities ir gyvenimo sąlygos bei surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai. Savivaldybės 

Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos posėdžiuose buvo svarstyti 80 prašymai dėl piniginės 

socialinės paramos kitais atvejais (išimties tvarka). 

Socialinės pašalpos buvo mokamos pinigais ir nepinigine teikimo forma. Asmenims, 

patyrusiems socialinę riziką, socialinės pašalpos buvo pervestos į socialines korteles, skirtas maisto 

produktams ir kitoms būtinoms prekėms pirkti, išskyrus alkoholio, tabako gaminius ir loterijos bilietus. 

Dėl šios priemonės 2017 metais buvo priimta 32 įvairūs sprendimai. Taip pat  2017 metais buvo 

užsakytos ir išduotos 59 socialinės kortelės, iš kurių: 8 – neskenavo / sulūžo, 13 – pametė, 25 – naujos, 

13 – pasibaigęs galiojimas.  

Bendradarbiaudamas su Kaišiadorių socialinių paslaugų centru bei seniūnijomis, skyrius, 

išmokėdamas socialines išmokas socialinės rizikos šeimoms, taikė įvairias kontrolės priemones. Gavęs 

informacijos, kad šeima socialines išmokas naudoja ne pagal paskirtį, Socialinės paramos skyrius, 

vadovaudamasis Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, parinkdavo šeimai socialinių išmokų mokėjimo 

būdą. Vienas iš būdų – socialinės pašalpos buvo mokamos dalyvaujant socialiniam darbuotojui, kuris 

buvo įpareigojamas už skirtąją pašalpą padėti šeimai planuoti šeimos biudžetą ir pirkti būtiniausius 
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produktus bei kitas būtiniausias prekes, atsižvelgiant į šių šeimų vaikų poreikius. Dėl šios priemonės 

2017 m. buvo priimta 25 sprendimų socialinės rizikos šeimoms.  

Per 2017 metus Socialinės paramos skyriaus specialistai parengė ir pateikė teismui 43 

pareiškimus dėl fizinio asmens neveiksnumo peržiūrėjimo, 71 išvadą / atsiliepimą. Dėl neveiksnumo 

peržiūrėjimo ir globos rūpybos klausimais Socialinės paramos skyrius specialistai konsultavo 201 

asmenį. Kaišiadorių socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas pagal Socialinės paramos 

skyriaus prašymus pateikė 169 išvadas apie neveiksnius asmenis. 2017 metais Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje pradėjo veikti neveiksnių asmenų komisija, buvo organizuoti 3 komisijos posėdžiai, 

kuriuose buvo svarstyta 19 asmenų dėl neveiksnumo būklė peržiūrėjimo ir kreipimosi į teismą. 

2017 m. 6 neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, buvo 

pritaikyti būstai, 2  iš jų neįgaliems vaikams nupirkti laiptiniai kopikliai, 1 suaugusiam asmeniui 

keltuvas-laiptai. Šiai priemonei įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto buvo panaudota 9365,31 Eur ir 

16839,84 Eur iš valstybės biudžeto. 

Per 2017 metus Socialinės paramos skyriuje gauti ir užregistruoti 314 gyventojų prašymai gauti 

socialines paslaugas, priimti 347 sprendimai dėl socialinių paslaugų skyrimo, paslaugų rūšies ar 

paslaugų teikėjo pakeitimo. Vis dar viena iš reikalingiausių ir paklausiausių paslaugų išlieka pagalbos į 

namus paslauga. Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbuotojai šią paslaugą per 2017 metus 

suteikė 240 senyvo amžiaus ar neįgaliųjų asmenų.  

Teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms, nuo 

2007 metų 11 socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis etatų finansuojami iš 

valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų. Nuo 2017 m. turime 16 pareigybių etatų. Per 2017 metus 

socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo teikiamos 183  socialinės rizikos šeimoms, iš 

jų: 35 šeimoms paslaugos skirtos 2017 metais (iš jų 5 šeimos iš Rumšiškių VDC), 31 šeimai socialinės 

priežiūros paslaugų teikimas dėl įvairių priežasčių buvo nutrauktas t. y. (šeimoje neliko nepilnamečių 

vaikų – 6, šeima išvyko į kitą savivaldybę – 2, išnyko priežastys dėl kurių šeima buvo įrašyta į apskaitą 

– 20, tėvams neterminuotai apribota tėvų valdžia – 3). Per 2017 metus socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslaugos buvo teikiamos 5 šeimoms, neįtrauktoms į socialinės rizikos šeimų sąrašą (iš jų 4 

šeimoms paslaugos nutrauktos).  

Nuo 2012 metų Socialinės paramos skyrius vykdo socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimą ir įgyvendinimą. 2017 metais socialinės 

reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus pateikė 5 organizacijos. Projektams 

įgyvendinti lėšos buvo skirtos visoms projektus pateikusioms organizacijoms. Per 2017 metus 
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socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirta ir 

panaudota 45205 Eur – iš valstybės biudžeto ir 9041 Eur – iš savivaldybės biudžeto. Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje buvo skelbiamas Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos 

projektų, skirtų gerinti senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, konkursas (finansuoti 5 projektai, 

panaudota 2859,52 Eur iš savivaldybės biudžeto) bei Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų, veikiančių šeimos gerovės srityje, socialinių projektų konkursas (finansuoti 4 projektai, 

panaudota 2045,12 Eur iš savivaldybės biudžeto).  

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, SPIS programos 

duomenimis 2017 m. 830 mokinių gavo socialinę paramą, t. y. nemokamus pietus mokykloje, ir 592 

mokiniai buvo aprūpinti mokinio reikmenimis, iš jų – 216 iš socialinę riziką patiriančių šeimų.  

Kaišiadorių rajono savivaldybė kartu su VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos 

reguliavimo agentūra nuo 2014 m. dalyvauja Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo lėšomis 

finansuojamame projekte aprūpinant mažas pajamas turinčius gyventojus maisto produktais. 2017 m. 

maisto produktai buvo dalinami 6 kartus, paramą gavo 2579 asmenys.   

Dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo 2017 m. į Socialinės paramos skyrių kreipėsi 178 

pensinio amžiaus sulaukę asmenys, iš jų 64 asmenų nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis,  

114 – vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Neįgaliojo pažymėjimai per 2017 metus išduoti 180 

asmenims. 

2017 m. Socialinės paramos skyriui buvo pavesta Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės 

„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Bendruomenės veiklos stiprinimo priemonė) 

įgyvendinti Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Šia priemone buvo siekiama skatinti gyvenamųjų 

vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinant jų narių 

sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, 

religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių 

narių viešųjų poreikių tenkinimo. 2017 metais Bendruomenės veiklos stiprinimo priemonės 

įgyvendinimui buvo gautos 28 paraiškos iš 26 organizacijų. Projektams įgyvendinti buvo skirtos lėšos 

24 organizacijoms. Bendruomenės veiklos stiprinimo priemonei finansavimas skirtas iš Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, suma – 25020 Eur. 2017 m. panaudota 24993,23 

Eur.  
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10. VAIKO TEISIŲ APSAUGA 

 

Vaiko teisių apsauga – valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija. Vaiko teisių 

apsaugos skyriaus  (toliau - VTAS) apskaitoje yra įrašyta 11 proc. visų savivaldybės teritorijoje 

gyvenančių vaikų. 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus uždavinys - rengti ir įgyvendinti priemones vaiko teisių apsaugai ir jo 

teisių pažeidimų prevencijai gerinti, atstovauti vaiko teisėms ir teisėtiems interesams teismuose,  ginti 

vaikų teises šeimose, globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų šeimose, valstybės ir savivaldybės institucijose 

bei įstaigose, vaikų globos įstaigose ir kartu su vaiko tėvais (įvaikintojais), globėjais (rūpintojais), 

įstaigų darbuotojais šalinti aplinkybes, dėl kurių pažeidžiamos vaiko teisės, organizuoti  likusių be tėvų 

globos vaikų globą (rūpybą),  įvaikinimą. 

Teisės aktuose formuluojamas principas, kad  visapusiška ir darni vaiko raida galima tik augant 

šeimoje, tačiau patys tėvai, ko gero, labiausiai ir pažeidžia savo vaikų teises. VTAS, siekdamas 

užtikrinti tinkamą vaiko priežiūrą šeimoje, veda socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, 

organizuoja pagalbos teikimą šioms šeimoms. 

 

Pastaraisiais metais socialinės rizikos šeimų skaičius stabilizavosi – apskaitoje yra per 150 

šeimų.  Kasmet į apskaitą įrašoma ir jos išbraukiama apie 20–30 šeimų. Daugeliui šių šeimų reikalinga 

ilgalaikė kvalifikuotų socialinių darbuotojų pagalba. VTAS darbuotojai per 350 kartų lankėsi socialinės 

rizikos šeimose, dalyvavo šeimos atvejo peržiūrose. Prevencijos tikslu kartu su Kauno apskrities 
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vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato, Kauno apygardos probacijos 

tarnybos Kaišiadorių skyriaus pareigūnais šeimas namuose dažnai aplankydavo ir vakarais. 

Pastaruoju metu ypač aštriai iškilus smurto prieš vaikus klausimams, VTAS darbuotojai pradėjo 

budėti ištisą parą. Skyriaus specialistai ne darbo laiku į šeimas dėl pažeidžiamų vaiko teisių vyko 101 

kartą, iš šeimų skubos tvarka paėmė 145 vaikus  (2014 m. paimti  8,  2015 m. – 27, 2016 m. – 52 

vaikai). Vaikams buvo taikyta krizių įveikimo paslauga ir 42 iš jų laikinai apgyvendinti VšĮ Paparčių 

šv. Juozapo šeimos  namai, 16 – VšĮ Kaišiadorių ligoninė, 87 – pas vaikų giminaičius ar kaimynus. 

Laikinoji globa buvo nustatyta 7 iš šių vaikų, kiti vaikai buvo grąžinti tėvams, teikiant jiems socialinę, 

psichologinę pagalbą. Pagrindinė priežastis, kodėl skubiai reikia paimti vaikus iš šeimų – tėvų 

girtavimas. 

Pastaraisiais metais mažėja globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius. Tai sąlygoja sustiprėjęs 

socialinis darbas, naujų paslaugų šeimoms atsiradimas savivaldybėje. Tikėtina, kad be tėvų globos 

likusių vaikų būtų dar mažiau, jeigu būtų galimybė socialiniams darbuotojams dirbti vakarais, poilsio ir 

švenčių dienomis, kad vaikų dienos centrus galėtų lankyti net atokiuose kaimuose gyvenantys vaikai, 

kad būtų išspręstas tėvų įdarbinimo klausimas. 

 Globėjų (rūpintojų) šeimų  yra 31, jos globoja (rūpina) 44 vaikus, tai sudaro 70 % visų 

globojamų (rūpinamų) vaikų. Vaikų globos institucijose gyvena 19 vaikų. 

 

Kasmet tėvų globos netenka vidutiniškai  12 vaikų.  (2011 m. – 15, 2012 m. – 19, 2013 m. – 11, 

2014 m. – 7, 2015 m. – 5, 2016 m. -17, 2017 m. – 12). 2017 m. 8 tėvų globos netekę vaikai buvo 

apgyvendinti šeimose,  4 vaikai – VšĮ Paparčių šv. Juozapo šeimos namuose. Dar 8-iems vaikams 
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laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu (tėvams išvykus į užsienį). Skyrius vykdo dar 17 vaikų, 

kuriems globą (rūpybą) nustatė kitos savivaldybės, globos priežiūrą. Globa (rūpyba) 2017 metais 

nutraukta 24 vaikams: 13 iš jų tapo pilnamečiais, 7 grąžinti tėvams, 4 – įvaikinti.  Skyriaus apskaitoje 

yra 29 įvaikinti vaikai, 16 iš jų įvaikinta užsienio piliečiams. Skyriaus darbuotojai po 2–3 kartus 

aplankė visus globojamus (rūpinamus) vaikus jų gyvenamojoje vietoje.  

VšĮ Paparčių šv. Juozapo šeimos namai gyvena 90 % visų savivaldybės vaikų, kuriems globa 

(rūpyba) nustatyta institucijose. Taip sudaroma galimybė tėvų globos netekusiems vaikams palaikyti 

ryšius su biologine savo šeima. Nuo įsikūrimo pradžios (1998 m.) šiuose globos namuose buvo 

apgyvendinti 224 vaikai, iš jų 99 (45 %) vaikai grąžinti į biologines šeimas, 53 (24 %) vaikams 

surastos globėjų šeimos, 8 (3 %) vaikai įvaikinti, 13 (6 %) vaikų perkelta į kitas globos institucijas, 32 

(14 %) vaikai, gyvendami globos namuose, sulaukė pilnametystės. Metų pabaigoje Paparčių šv. 

Juozapo šeimos namuose gyveno 17 vaikų.   

2017 metais VšĮ Paparčių šv. Juozapo šeimos namai pradėjo teikti GIMK (Globėjų/įtėvių 

mokymo kursai) paslaugas. Atestuoti socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su Vaiko teisių 

apsaugos skyriumi, organizuoja ir vykdo būsimų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių pasirengimo mokymus, 

rengia  išvadas dėl fizinių asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, vykdo globos 

(rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo viešinimą ir skatinimą, konsultuoja globojamus (rūpinamus) vaikus, 

globėjus (rūpintojus), įtėvius ir jų šeimos narius. Atsiradus savivaldybės teritorijoje GIMK 

mokytojams, Savivaldybei skyrus papildomą finansavimą fiziniams asmenims už vaiko globą (rūpybą),  

daugiau šeimų išreiškė norą  į savo šeimas priimti tėvų globos netekusius vaikus. GIMK mokytojai per 

metus parengė 9 globėjus (rūpintojus) (ankstesniais metais būdavo parengiami tik 2–3),  du iš jų – 

socialiniai globėjai, laikinai globojantys vaikus iki 3 metų. Šeimose 2017 metais iš viso buvo įkurdinta 

20 tėvų globos netekusių vaikų – 8-iems vaikams globa (rūpyba) nustatyta pirmą kartą, 12-kai vaikų į 

globėjų šeimas perkelta iš vaikų globos institucijų. Ankstesniais metais šeimose apgyvendinti 

pavykdavo vidutiniškai po 5–6 vaikus. Daug dėmesio buvo skirta ir tam, kad vaikai iš globos institucijų 

galėtų nors savaitgaliais, atostogų ir švenčių dienomis  pasisvečiuoti šeimose – tam parengtos 9 šeimos. 

Skyrius, atstovaudamas vaiko teisėms ir teisėtiems interesams, 2017 metais teismui pateikė 3 

ieškinio pareiškimus dėl neterminuoto tėvų valdžios ribojimo, teismui ir kitoms teisėsaugos 

institucijoms administracinėse, civilinėse ir baudžiamosiose bylose pateikė per 230 dokumentų paketus, 

per 236 kartus atstovavo vaikams teismuose ir ikiteisminio tyrimo institucijose. Skyriuje užregistruoti 

142 galimo smurto prieš vaikus atvejai, šių šeimų vaikams ir tėvams organizuota socialinė ir 

psichologinė pagalba.  
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Skyriuje tiesiogiai gauti 796 piliečių prašymai, pareiškimai, skundai, 1894 raštai iš įvairių 

institucijų, parengta 1030 atsakymų (visi šie dokumentai registruoti Vaiko teisių apsaugos skyriaus 

registruose).  

Organizuodamas pagalbą globėjams (rūpintojams), socialinės rizikos grupės vaikams, smurto 

artimoje aplinkoje aukoms, socialinės rizikos bei kitoms šeimoms, VTAS bendradarbiavo su VšĮ 

Šeimos santykių institutas, VšĮ SOTAS (socialinės tarnystės savanoriai), Lietuvos Caritu, Kovos su 

prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru, Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, centru ,VšĮ 

Paparčių šv. Juozapo šeimos namai, kitomis vaikų globos institucijomis. Šių nevyriausybinių 

organizacijų specialistai teikė pagalbą nuo smurto nukentėjusiems vaikams, jų šeimos nariams bei 

specialistams, dirbantiems su tomis šeimomis, tėvams organizavo tėvystės įgūdžių mokymus, 

globėjų/įtėvių mokymus, konsultavo paauglius auginančias šeimas ir socialinius darbuotojus, 

dirbančius su tokiomis šeimomis, vykdė vaiko globos (rūpybos) šeimoje reklamą. 

 

11. CIVILINĖS BŪKLĖS ĮRAŠŲ REGISTRAVIMAS 

 

2017 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje 

įregistruota 290 gimimų: gimė 137 berniukai ir 153 mergaitės.  Užsienyje gimė 51 vaikas. 2017 m. 

gimė 12 vaikų mažiau nei 2016 m. 2016 m. įregistruota 302 gimimai, gimė 158 berniukai ir 144 

mergaitės. 

Susituokė 259 poros, 3 poromis mažiau nei 2016 m. 2016 m. susituokė 262 poros iš jų 87 poros 

susituokė įkalinimo įstaigoje, 2016 m. įkalinino įstaigoje susituokė 88 poros, 79 poros susituokė 

bažnyčioje, 2016 metais bažnyčioje susituokė 80 porų ir 6 poros susituokė užsienyje, 2016 metais 

užsienyje susituokė 11 porų. Skyriuje registruojamos jubiliejinės auksinės ir sidabrinės santuokos. 

Mirčių įregistruota mažiau nei 2016 metais, t. y. 364, iš jų  – 3 užsienyje. 2016 m. įregistruota 

514 mirčių.    

Skyriuje įregistruota 127 santuokų nutraukimai,  iš jų 3 – užsienyje. 2016 m. įregistruota 94 

santuokos nutraukimai. 

2017 m. įregistruoti 108 civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai. 

Sudarytos 57 bylos dėl vardo, pavardės, tautybės, gimimo datų ištaisymo, pakeitimo, papildymo. 

Išduota 802 įrašų išrašai, t. y 352 išrašais daugiau nei 2016 m. Išduota 17 pažymų apie šeiminę padėtį.  

Už šių paslaugų teikimą surinkta rinkliavų į savivaldybės biudžetą 7890,54 Eur. 
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12. SVEIKATOS APSAUGA 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2017 metais koordinavo 8 savivaldybei pavaldžių 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų (VšĮ Kaišiadorių ligoninės, VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos 

pagalbos stoties, VšĮ Kaišiadorių PSPC, VšĮ Kruonio PSPC, VšĮ Rumšiškių PSPC, VšĮ Žaslių PSPC, 

VšĮ Žiežmarių PSPC ir VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centro), 2 privačių pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigų (UAB Kaišiadorių šeimos medicinos centro, VšĮ Moters sveikatos centro) ir 

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą, Sveikatos apsaugos programos ir 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą. 

Iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų vykdyta 20 visuomenės sveikatos 

programos projektų. Buvo vykdomos Savižudybių prevencijos, Sveikos gyvensenos ugdymo, Ydingos 

laikysenos ir sveikatos stiprinimo, Žalingų įpročių profilaktikos, Vandens kokybės stebėjimo bei kitos 

programos. Programoms vykdyti panaudota 22661,4 Eur. 

Žmonių palaikams pervežti skirta 9500,0 Eur, panaudota 8632,89 Eur. Įvykdyti 84 pervežimai 

pagal iškvietimus. 

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti panaudota 156800,0 Eur, iš jų iš 

savivaldybės biudžeto – 14364,0 Eur. 

Vykdant Sveikatos apsaugos programą, siekta, kad kuo daugiau nustatytų kategorijų asmenų 

galėtų pasinaudoti kompensuojamomis dantų protezavimo paslaugomis. Pagal Dantų protezavimo 

rėmimo iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašą, įstaiga, sudariusi sutartį su Kauno  

teritorine ligonių kasa dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo apdraustiesiems 

asmenims, ir pateikusi Administracijai prašymą sudaryti sutartį dėl lėšų panaudojimo kitiems 

finansiniams metams, teikia protezavimo paslaugas. Įstaiga prašymą bei duomenis apie einamaisiais 

metais dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimą jų įstaigai iš Kauno teritorinės 

ligonių kasos pateikia iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Dantų protezavimo paslaugų išlaidoms 

kompensuoti nustatytų kategorijų asmenims buvo panaudota 36406,12 Eur iš savivaldybės biudžeto 

lėšų (2016 m. – 36481,86 Eur). Dantų protezavimo paslaugos, kurias teikė VšĮ Kaišiadorių ligoninės 

dantų protezavimo laboratorija, visiškai ar iš dalies kompensuotos 93 savivaldybės asmenims iš 

nustatytų kategorijų.  

Vykdant kitų savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą VšĮ Kaišiadorių 

ligoninėje, buvo panaudota 15,53 Eur iš savivaldybės biudžeto. Kitų Savivaldybės remiamų sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Kaišiadorių rajono 



104 
 
savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje gyvenantiems asmenims teikiamų remiamų sveikatos 

priežiūros paslaugų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, teikimo viešojoje įstaigoje Kaišiadorių 

ligoninėje (toliau – Ligoninė)  sąlygas, organizavimą bei finansavimo tvarką. Palaikomasis gydymas ir 

slauga asmenims, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, finansuojama nuo ketvirtos 

gydymo paros ir ne daugiau kaip už septynias paras. Sveikatos stebėjimo paslauga asmenims, kuriems 

nustatytas paprastas girtumas ir neapdraustiems privalomuoju  sveikatos draudimu, finansuojama ne 

daugiau kaip už vieną parą.  

 

13. APLINKOS APSAUGA  

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-34 Aplinkos 

apsaugos  programai vykdyti 2017 m. paskyrė 228,9 tūkst. Eurų. Iš Savivaldybės biudžeto 52 tūkst. 

Eur, iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 176,9 tūkst. Eur.   

Poveikio aplinkai vertinimas 

Pagal kompetenciją, Savivaldybės administracija subjekto teisėmis, dalyvauja planuojamos 

ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV)  atrankos išvadų, PAV 

programų, PAV ataskaitų nagrinėjime, teikia pastabas ir vertinimus strateginio pasekmių aplinkai 

vertinimo procese.  

Poveikio aplinkai vertinimo rengėjai ir Aplinkos apsaugos agentūra Savivaldybės administracijai 

2017 metais pateikė dešimt  PŪV PAV atrankos išvadų: dvi PŪV PAV programas ir dvi PŪV PAV 

ataskaitas, du strateginio pasekmių aplinkai vertinimus. Visi dokumentai laiku išnagrinėti ir PAV 

tinkamai parengtiems dokumentams bei planuojamoms ūkinėms veikloms pritarta. Dėl kai kurių PAV 

atrankos išvadų, PAV programų ir PAV ataskaitų teikti papildomi klausimai, rengtos pastabos ir 

pasiūlymai su prašymu išnagrinėti galimą įtaką aplinkai, prašyta papildyti ataskaitas tyrimais ar naujais 

duomenimis. Bendrauta su visuomene, į gyventojų klausimus atsakyta arba klausimai buvo 

persiunčiami nagrinėti institucijoms pagal jų kompetenciją, o gauti atsakymai pateikiami suinteresuotai 

visuomenei. PAV procese siekta rezultato – kad planuojama ūkinė veikla nedarys neleistinos neigiamos 

įtakos aplinkai.  

Užterštų teritorijų tvarkymas 

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-
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V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“ ir vykdant užterštų teritorijų tvarkymo 2013–2023 

metų plano priemonę „Sutvarkyti pavojingiausiai aplinkai cheminėmis medžiagomis užterštas 

teritorijas“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija organizuoja užterštų teritorijų tvarkymą ir 

teikė paraiškas ES ir savivaldybės lėšomis valyti  3 potencialių taršos židinius. Cheminėmis 

medžiagomis užterštų urbanizuotų teritorijų tvarkymo sąraše 15-ta yra Pakertų PTŽ Nr. 8372 (buvusi 

naftos bazės teritorija Žiežmarių apyl. sen., Pakertų kaime), 19-ta Varkalių PTŽ Nr. 332 (buvusi 

pesticidų sandėlio teritorija Nemaitonių sen., Varkalių kaime) ir 47-ta Dainavos PTŽ Nr. 8403 (buvusi 

naftos bazės teritorija Paparčių sen., Dainavos kaime). Visi šie potencialūs taršos židiniai, pagal 

pavojingumą aplinkai, yra įtraukti į 50 prioritetinių Lietuvos pavojingiausių taršos židinių sąrašą. Jie 

inventorizuoti, taršos arealuose atlikti detalūs ekogeologiniai tyrimai, parengti teritorijų sutvarkymo 

planai ir skirtas ES fondų finansavimas.  

Taršos arealai su taršos židiniais yra likę nuo senų laikų (30–40 metų), kuriuos būtina valyti.  

Todėl projekto metu grunte nustatyti teršalai: naftos produktai, kurių kiekiai 4,9–12,3 kartus viršijo 

ribines vertes, sunkieji naftos angliavandeniliai, dyzelino eilės naftos angliavandeniliais, pašalinti. Taip 

išvalytas labiausiai užterštas gruntinis vanduo (pagal naftos angliavandenilių indeksą  koncentracija 

4,1–37,2 karto viršijo ribinę vertę). Gruntiniame vandenyje benzeno koncentracija 2,8–283,8 karto 

(vid. – 61,0 karto) viršijo leistiną ribines vertes. O atskirų pavadinimų pesticidų koncentracijos grunte 

rastos viršijant ribines vertes nuo 3,7 iki 25 kartų.  

Pagrindinės veiklos vykdant projektą – užteršto grunto pašalinimas iš taršos židinių ir 

perdavimas utilizavimui (ar išvalymui), likusių statinių ar jų likučių demontavimas, likusių ar 

susidariusių atliekų išvežimas ir perdavimas saugiam sutvarkymui ir teritorijos, po išvalymo, 

sutvarkymas.  

2017 metais pradėti valyti Varkalių ir Pakertų kaimuose esantys potencialūs taršos židiniai. 

Pateikta paraiška ir gautas pritarimas finansavimui dėl Dainavos kaimo PTŽ. 
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Išvalytų vandens telkinių priežiūra ir lietaus nuotekų sistemų tvarkymas 

Vykdytos priemonės, skirtos ES lėšomis finansuotų projekte objektų „Lomenos upės, esančios 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“ ir „Limino ežero, esančio Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje, išvalymas“, priežiūrai po išvalymo.  

Keturis kartus per metus (kartą per ketvirtį) atlikti Limino ežero ir Lomenos upės vandens 

kokybės tyrimai. Prieš valant šiuos vandens telkinius, pagal atskirus vandens kokybės rodiklius, jų 

būklė buvo bloga arba labai bloga, tuo tarpu po išvalymo ir taikytų priežiūros priemonių – vandens 

kokybė, pagal atskirus teršalų parametrus, tyrimo metu vertinama nuo vidutinės iki labai geros.  

Limino ežero vandens kokybė pagal fizikinius-

cheminius vidutinius metinius kokybės rodiklius atitinka 

labai geros, geros ir tiktai kai kurie parametrai vertinami 

patenkinamai: pagal NO3-N vertes – labai gera ir gera būklė; 

pagal NH4-N vertes – gera;  pagal Nb vertes – vidutinė ir 

bloga; pagal PO4-P, vertes – labai gera; pagal Pb vertes – gera 

ir labai gera; pagal O2, vertes – labai gera.  Skirtingais metų 

laikais aptinkamas padidėjęs bendro azoto kiekis.   

Po ežero valymo darbų panaikinti pagrindiniai galimi 

taršos šaltiniai: ežero vanduo neteršiamas buitinėmis 

nuotekomis (Žaslių miestelyje įrengta nuotekų surinkimo 

infrastruktūra ir pastatyta nauja nuotekų valykla); nuo 

aplinkinių urbanizuotų teritorijų į ežerą nepatenka nevalytos 

lietaus nuotekos. Kietosios dalelės ir naftos produktai sugaudomi naujai pastatytoje lietaus nuotekų 

valykloje.   

Pakertų buvusi naftos bazė prieš tvarkymą                              ... ir po nebaigtų tvarkymo darbų. 

 

Prižiūrima Limino ežero pakrantė (Žaslių sen.)                       
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Jau 6 metus iš eilės prižiūrėta ir tvarkyta, po 

išvalymo, Lomenos upė 7,56 ha plote, 5,818 km upės 

atkarpa. Ketvirti metai iš eilės prižiūrėtas ir tvarkytas, 

po išvalymo, Limino ežero ir jungiamųjų kanalų 

pakrančių ir priekrančių apie 1,8 ha plotas. 

Lomenos upės vandens kokybė pagal fizikinius-

cheminius vidutinius metinius kokybės rodiklius yra 

labai geros, geros ir vidutinės būklės: pagal NH4-N 

vertes – gera;  pagal Nb vertes – labai gera; pagal PO4-P 

vertes – vidutinė; pagal Pb vertes – vidutinė; pagal O2 

vertes – labai gera. Skirtingais metų laikais vandens 

mėginiuose randami padidinti bendrojo fosforo ir 

fosfatų kiekiai.    

Paviršinių teršalų prietakai į Lomenos upę sumažinti suprojektuotos ir pastatytos dvi lietaus 

nuotekų valyklos prie Lomenos upės esančių išleistuvų Nr. 7 (22,32 ha plotui) ir Nr. 9 (27,9 ha plotui). 

Įrenginių statybos finansavimui sudaryta sutartis su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu. 

Kasmet abiejose vandens telkiniuose vykdytos šios priežiūros veiklos: valytos ir tvarkytos 

vandens telkinių pakrantės (menkaverčių krūmų kirtimas, makrofitų ir žolinės augalijos šienavimas, 

šiurkščiosios augalijos mechaninis naikinimas vandenyje, atliekų surinkimas ir pan.).  

UAB „Kaišiadorių vandenys“ prižiūrėjo ir eksploatavo lietaus nuotekų sistemų infrastruktūrą 

Kaišiadorių ir Žiežmarių miestuose, Žaslių miestelyje. 

Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-

863 „Dėl informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, valstybiniame strateginiame 

atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų 

tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Aplinkos apsaugos agentūrai pateikėme ataskaitą 

apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą ir teisės aktuose numatytų uždavinių ir 

priemonių įgyvendinimą 2016 metais Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Ataskaitoje pateikti svarbiausi 

ir esminiai duomenys apie atliekų tvarkymo sistemos organizavimą savivaldybės teritorijoje. Šiuo metu 

Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (toliau – KATS)  reglamentuoja priimtas 31 teisės 

Prižiūrima Lomenos upė (Kaišiadorių m. ir Kaišiadorių 
apyl. sen.)  
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aktas. 96,8 proc. gyventojų teikiama komunalinių atliekų tvarkymo paslauga (geriausiai rodikliai – 

miestuose ir miesteliuose), ūkio subjektams – 75 proc. Per ataskaitinį laikotarpį pašalinta apdorotų 

komunalinių atliekų apie 37 proc., paruošta perdirbti komunalinių atliekų – 63 proc., tai atitinka 

Valstybinio atliekų tvarkymo plano (toliau – VATP) įgyvendinimo vertinimo kriterijus ir siekiamas 

reikšmes. Įrengta ir eksploatuojama 109 viešosios  antrinių žaliavų (pakuočių) surinkimui skirtos 

aikštelės, kurios vidutiniškai aptarnauja 291 gyventoją, tuo tarpu VATP reikalavimas – 

gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose turi būti įrengta ne mažiau kaip po vieną antrinių 

žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę 600 gyventojų. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, 

visose gyvenamosiose vietose, kuriose gyvena apie 100 gyventojų įrengtos rūšiuojamojo surinkimo 

(antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų) bendro naudojimo konteinerių komplektai.  

Įgyvendinant VATP ir savivaldybės ATP turime siekiamybes: visiems atliekų turėtojams teikti 

viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus; 

aprūpinti visus atliekų turėtojus rūšiuojamojo surinkimo konteineriais ir pastatyti juos nustatytais 

atstumais arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones; užtikrinti didelių gabaritų atliekų 

surinkimą apvažiuojant seniūnijas ne mažiau kaip 4 kartus per metus; taikyti dvinarę apmokestinimo 

sistemą už atliekų tvarkymą; laikytis pagrindinių atliekų tvarkymo principų – „teršėjas moka“ ir „visų 

sąnaudų susigrąžinimo“. 

Pagal nustatytą tvarką Savivaldybei atstovauta VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro 

dalininkų susirinkimuose, valdybos veikloje ir specialistų pozicijų derinimo darbo grupėje, svarstant ir 

rengiant dokumentus valdybos ir dalininkų susirinkimams.  

Keturis kartus per metus dalyvauta Kauno regiono VšĮ Kauno RATC įrenginiuose (MBA) atvežtų 

atliekų sudėties nustatymo stebėtojų komisijos darbe. Komisija tiria atvežtų iš gyventojų ir ūkio 

subjektų komunalinių atliekų sudėtį. Nustatyta iš Kaišiadorių savivaldybės teritorijos pristatytų 

komunalinių atliekų sudėtyje, skirtingais metų laikais, dar yra nuo 50 iki 52 proc. biologiškai skaidžių 

atliekų, Kauno regione – vidutiniškai apie 51 proc. Atliekų išrūšiavimas susidarymo vietoje atitinka 

Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano reikalavimus.  

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras kartu su Kauno regiono savivaldybėmis parengė 

galimybių studija „Maisto ir virtuvės atliekų surinkimo ir sutvarkymo galimybių Kauno regiono 

savivaldybėse analizė“. Galimybių studijos tikslas – įvertinti maisto ir virtuvės atliekų surinkimo ir 

sutvarkymo galimybes Kauno regione. Pateikta apibendrinta informacija, kuri gauta visų atliktų 

duomenų analizių metu ir padaryta išvada, kad maisto atliekų surinkimas atskira sistema yra brangi ir 

neekonomiška, todėl pasiūlyta Kaišiadorių rajono savivaldybei (ir kitoms regiono savivaldybėms) dėl 
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kainos padidėjimo už atliekų tvarkymą, nekurti atskiros maisto atliekų surinkimo sistemos, kadangi 

susidarantys maisto atliekų kiekiai nėra pakankami, o transportavimo kaštai dideli, norimai naudai  

gauti.  

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2017 m. gruodžio 12 d. pasirašė „Komunalinių atliekų 

surinkimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius, vietas 

paslaugų teikimo sutartį“ su nauju paslaugos teikėju. Sutarties dalykas –  šalys įsipareigoja kokybiškai, 

užtikrinant aplinkosauginius, techninius, ekonominius ir higienos reikalavimus teikti Kaišiadorių rajono 

savivaldybės komunalinių  atliekų tvarkymo sistemoje susidarančių komunalinių atliekų surinkimo ir 

jų transportavimo  paslaugas savivaldybės teritorijoje.  

2017 m. parengta paraiška gauti dotaciją projektui „Pakuočių atliekų tvarkymo sistemos kūrimas 

ir vystymas Kaišiadorių rajono savivaldybėje, vykdant pakuočių atliekų surinkimo sistemos 

infrastruktūros (konteinerių) plėtrą“.  Kaišiadorių savivaldybei yra paskirta 59940 Eurų dotacija pirkti 

2750 vnt. pakuočių atliekų surinkimo konteinerių, kurie skiriami privačių valdų savininkams.  

Projektas pradėtas 2017 metais, baigsis – 2018 metais.  

Įgyvendinant „Asbesto šalinimo veiksmų planą“, patvirtintą Aplinkos ministro 2017 m. kovo 22 

d. įsakymu Nr. D1-243, buvo parengta paraiška LAAIF gauti dotaciją projektui  „Asbesto turinčių 

gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje“. Skirtos dotacijos lėšos bus panaudotos asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui 

apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui finansuoti. Projektu siekiamas tikslas – 

pagerinti aplinkos ekologinę būklę ir sumažinti riziką aplinką užteršti pavojingomis asbesto atliekomis. 

Sprendžiamos problemos: sumažės tikimybė užteršti aplinką 

pavojingomis atliekomis; vykdoma asbesto atliekų tvarkymo programa; 

gyventojai nemokamai pasinaudos galimybe saugiai atiduoti turimas 

pavojingas atliekos, pagerinti visuomenės įtraukimą į atliekų tvarkymą.   

Vykdant projektą bus surinkta 80 tonų asbesto turinčių gaminių 

atliekų ir perduota saugiam sutvarkymui į regioninį sąvartyną. 

Seniūnijoms atlikus preliminarias apklausas dėl šių atliekų turėtojų, seną 

šiferį, asbocementinius vamzdžius, asbestines plokštes, izoliacines 

medžiagas turinčias asbesto panoro atiduoti apie 60 gyventojų  ir pačios 

seniūnijos. Projektui gauta 9933,90 eurų dotacija. Projektas pradėtas 2017 metais, baigsis – 2018 

metais.  

Renkamos asbesto turinčios atliekos 
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Vykdant valstybinį atliekų tvarkymo planą ir  Kaišiadorių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 

planą (toliau – ATP) ir įgyvendinant ES ir savivaldybės lėšomis finansuojamą projektą „Komunalinių 

atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ suplanuota iš esmės 

atnaujinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą ir naujai sukurti KAT sistemos 

infrastruktūrą bei pasiekti numatytą rodiklį – papildomai rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje ir 

perduoti perdirbimui apie 1618 tonų atliekų, kurios neturi patekti į regiono atliekų sąvartyną.   

Komunalinių atliekų tvarkymas 

Nuo 2017 metų balandžio 1 d. pradėtas taikyti dvinaris įmokos už komunalinių atliekų surinkimą 

iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, dydis, kuris nustatytas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 

2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. V17-330.  Tuo pačiu sprendimu patvirtinta įmokos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo dydžio nustatymo metodika. 

2017 metais iš fizinių ir juridinių asmenų atliekų tvarkytojas surinko ir perdavė sutvarkyti 

7308,58  tonas (2016 m. – 7052,05 t, 2015 m. – 7068,29 t) mišrių komunalinių atliekų. 

2017 metais iš individualių namų valdų išdalintais 3000 vnt. 240 litrų talpos pakuočių atliekų 

konteineriais papildomai surinkta 260,72 tonos (2016 m. – 132,06 t, 2015 m. – 33,9 t) mišrių pakuočių 

atliekų (plastiko ir popieriaus).  

Rūšiavimui skirtais bendrojo naudojimo konteineriais surinkta 232,84 tonos (2016 m. – 299,22 t, 

2015 m. – 306,73 t) mišrių pakuočių (plastiko ir popieriaus) ir stiklo atliekų.  Iš jų: plastiko – 54,08 

tonos (2016 m. – 81,39 t, 2015 m. – 131,34 t), popieriaus – 17,86 tonos (2016 m. – 24,29 t, 2015 m.  – 

18,78 t), stiklo – 160,90 tonos (2016 m. – 193,24 t, 2015 m. – 156,606 t).  

Iš viso pakuočių atliekų rūšiuojamajame sraute 

iš bendro komunalinių atliekų srauto gyventojai 

išrūšiavo 493,56 tonos arba 9,84 proc. nuo bendro 

komunalinių atliekų kiekio (palyginimas 2016 – 

430,98 t, arba 6 proc. nuo bendro komunalinių atliekų 

kiekio). Šis rodiklis dar nėra pakankamas vykdant 

VATP užduotis, todėl reikalinga plėtoti antrinių 

žaliavų ir pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo 

infrastruktūrą.  

2017 metais, apvažiavimo  būdu seniūnijose, 4 
Didžiųjų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Kaišiadorių 
mieste 
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kartus per metus, o Kaišiadorių mieste 2 kartus per mėnesį, surinkta ir perduota galutiniam sutvarkymui  

1927,70 m³ stambiagabartitinių atliekų.  

2017 metais iš miškų, laukų, pakelių, apleistų vietų, vandens telkinių pakrančių ar kitų vietų išvežta 

sutvarkymui 322,78 m³ (2016 m. – 614,996 m³ (kartu su bešeimininkėmis padangomis), o 2015  m. – 

370,3 m³) atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja.  

Akcijos „Darom 2017“ metu surinkta ir perduota sutvarkyti 5,98 tonų (2016 m. –  5,02 t). Prie 

akcijos organizavimo Savivaldybės administracija prisidėjo ne tiktai perduodant sutvarkyti surinktas 

atliekas, bet ir nupirko reikalingą kiekį šiukšlėms rinkti maišų ir pirštinių.  

Per 2017 metus į Kaišiadorių mieste esančią dumblo kompostavimo aikštelę buvo priimta 

kompostuoti šie kiekiai bioskaidžių atliekų:  

- iš seniūnijų kapinių žaliųjų atliekų – 292,011 tonos (2016 m. – 260,619 t, 2015 m. –  

285,161 t);  

- iš gyventojų – 56,672 tonos (lapai, žolė) (2016 m. – 59,967 t), o taip pat 12,613 t šakų 

ir 52,5 t šiaudų; 

- iš juridinių asmenų –  93,522 tonos lapų (2016 m. – 0,756 t) ir 3,108 tonos šakų. 

Seniūnijose, viešojo naudojimo konteineriais surinkta ir perduota sutvarkyti 4863 m³ atliekų, iš 

šios srauto išrūšiuota ir perduota kompostuoti 31 proc. bioskaidžių (žaliųjų) atliekų.   

2015–2017 metais seniūnijų kapinėse pastatyta 102 priemonės (konteineriai ir specialios dėžės) 

žaliųjų atliekų rūšiavimui. Taip diegiama nauja infrastruktūra, skirta bioskaidžių atliekų rūšiavimui ir 

šių atliekų kiekio mažinimui sąvartyne.  

Kompostavimo aikštelėje sukompostuota nuotekų dumblo 226,937 tonos (2016 – 80,251 t, 

(sausoji masė), 2015 m. – 204,350 t). 

Toliau veikė įdiegtos komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios elektros ir elektroninės 

įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos. Paslaugas teikia VšĮ Elektronikos 

gamintojų ir importuotojų organizacija ir asociacija. Kasmet papildančių sistemų diegėjai organizuoja 

šių atliekų surinkimo įvairias akcijas, turi įkūrę nuolatinius elektronikos ir baterijų atliekų surinkimo 

taškus ir taip papildomai surenkama iki 60  

tonų elektros ir elektronikos atliekų.  
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Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencija ir nuostolių kompensavimas 

Savivaldybės administracija 2017 m. kompensavo VĮ Kaišiadorių miškų urėdijai 10000 eurų už 

nupirktus 4110,00 kg repelento „Cervacol Extra“, kurie panaudoti VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos 

valdomų miško želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių daromos žalos.  

2017 metais išmokėta 1154 eurai kompensacijų 7-iems gyventojams už vilkų sunaikintus ūkinius 

gyvūnus: 15 avių, 1 ožį ir 2 ožkas. Tuo tarpu 2016 metais išmokėta 1892 eurų kompensacijų 9-iems 

gyventojams už vilkų sunaikintus ūkinius gyvūnus: 18 avių, 1 telyčią ir 2 veršelius.  

Želdinių stebėsena ir tvarkymas, saugomų teritorijų ir gamtos paveldo objektų priežiūra 

2017 metais fiziniams ir juridiniams asmenims išduota 138 

leidimai (2016 m. – 114) želdiniams, augantiems ne miškų ūkio 

paskirties žemėje, kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti. Bendro 

naudojimo teritorijose iškirsti  283 medžiai (2016 m. – 174 vnt.) 

(sausi, nulaužti, pažeisti puvinio, skilę, pasvirę, pavojingi, 

avariniai ar škvalo nuniokoti) – daugiausia Kaišiadorių miesto ir 

Pravieniškių seniūnijose. Apgenėti  125 medžiai (2016 m. – 239 

vnt.). Iš viso iš iškirstų medžių pagaminta 261 kubinis metras 

malkų, kurios pristatytos socialiai remtiniems žmonėms pagal 

seniūnijų nurodymus.  

Parengtos ir įgyvendintos 3 bendro naudojimo teritorijų apželdinimo schemos. Prie Statybininkų gatvės 

(Žiežmarių sen.) pasodinti 25 ąžuolai ir 5 liepos, prie Kranto gatvės (Žiežmarių sen.) pasodinti 22 

dekoratyviniai augalai, Dirbtuvių – Palomenės gatvėse 

(Kaišiadorių apylinkės sen.) pasodinti 57 

dekoratyviniai augalai. 51 dekoratyvinis augalas 

pasodintas Palomenės seniūnijos bendro naudojimo 

teritorijose.  

Nuolatos tikrinama Savivaldybės saugomų teritorijų ir 

saugomų objektų būklė. Paparčių, Laukagalio, 

Pūstakiemio, Beičiūnų, Midegos, Strošiūnų 

draustiniuose atlikti ekspertiniai saugomų rūšių ir 

buveinių būklės vertinimai. Dėl ūkinės veiklos Saugomi Kovaičių akmenys. Sutvarkyta paveldo objektų 
aplinka.   

 

Šalintinas žaibo sužalotas medis 



113 
 
pažeidimų Paparčių botaniniame draustinyje kreiptasi į Nacionalinę žemės tarnybą ir Kauno RAAD 

Kaišiadorių agentūrą.  

Patikrinta saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų būklė, įvertinti saugomų medžių pakitimai, 

atlikta objektų ir jų aplinkos fotofiksacija.   

Invazinių augalų naikinimas 

Jau daug metų, gegužės–rugpjūčio mėnesiais, vykdomas invazinio augalo – Sosnovskio barščio 

augaviečių monitoringas ir taikytos cheminės bei mechaninės augalo naikinimo priemonės 13-oje vietų 

5,4 ha plote. Vietos kur naikintas Sosnovskio barštis: Kaišiadorių mieste, Vytauto g. (prie atliekų 

aikštelės, nuotekų valyklos), Pramonės g. (aplink apleistus statinius, apleistose žemėse, pageležinkelį), 

sodų bendrijos „Baltasis berželis“ teritorijoje, Miežonių kaimo pakelėse, UAB Girelės paukštyno 

prieigose prie Lijono upelio, Karsakų kaime (pievoje, pakelėje), Rumšiškių sen. Baniškių, Užtakų 

kaimų ribose (apleistose žemėse), Vajakiškių g. (prie vandentiekio bokšto ir degalinės), aplink tvenkinį 

ir pagriovyje Rasų akligatvyje (Žiežmarių sen.). Palyginimui: 2011 metais Sosnovskio barštis naikintas 

apie 2,24 ha plote (Kaišiadorių m., Karsakų k. Žaslių sen.), 2012 m. – 1,65 ha (Kaišiadorių m.), 2013 

m. – 1,21 ha (Kaišiadorių m.), 2015 m. – 2,5 ha (Kaišiadorių m.), 2016 m. – 3,0 ha (Kaišiadorių m., 

Miežonių k. Palomenės sen.).   

Nuolatinis Sosnovskio barščio naikinimas tose pačiose vietose duoda gerus rezultatus – 

augavietėse individų skaičius sparčiai mažėja arba visiškai išnaikinamas.    

2017 metais Kaišiadorių mieste buvo iškirsta 15 vnt. uosialapių klevų, kuris taip pat įrašytas į 

Lietuvos invazinių augalų rūšių sąrašą.   

 

Gyvūnų gerovė ir kontrolė, apsauga 

 

Kaip ir kasmet vykdyta priemonė „Bešeimininkių  gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimas, 

bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų perdavimas globai, bepriežiūrių gyvūnų grąžinimas savininkams 

bei kitų gyvūnų gerovę ir apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas“. 2017 

metais savivaldybės teritorijoje sugauti 108 bešeimininkiai (bepriežiūriai) gyvūnų augintinai – 42 

šunys, 55 katės, kurie perduoti globai ar užmigdymui, o 11 benamių kačių sterilizuota. 2017 metais 

sugauta 31 bešeimininkių gyvūnų daugiau lyginant su 2016 metais.     
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2017 metais baigta įrengti antra šunų vedžiojimo aikštelė Kaišiadorių mieste (Paukštininkų 

gatvėje). Savivaldybės teritorijoje iš viso jau įrengtos 4 šunų vedžiojimo aikštelės – Kaišiadorių mieste 

– 2, Pravieniškių seniūnijoje ir Žiežmarių mieste po vieną.  

Seniūnijos ir Savivaldybės administracija gauna skundų ar kitokios informacijos dėl gyvūnų 

augintinių netinkamo laikymo ar elgesio su jais. Į pranešimus reaguojama operatyviai, gyventojai 

konsultuojami, o už augintinių nepriežiūrą gyventojai perspėjami. Ir toliau išlieka problema dėl 

augintinių laikymo taisyklių pažeidimų, bešeimininkių gyvūnų skaičiaus mažinimo. Reikia padėkoti 

gyventojams už jų pilietiškumą, kurie praneša apie benamius ir beglobius gyvūnus, jų buvimo vietas, 

prašo jiems suteikti pagalbą ar priglausti.  

Gavus atitinkamų institucijų leidimus 2017 m. kovo–balandžio mėn. vykdyta kovų populiacijos 

gausos reguliavimo darbai Kaišiadorių mieste. Kovai baidyti garsinėmis priemonėmis paukščių 

lizdavietėse. Gausos reguliavimo tikslas: sumažinti kovų populiaciją Kaišiadorių mieste ir mažinant 

triukšmą ir aplinkos taršą užtikrinti žmonių sveikatą bei saugą. Paukščių gausos reguliavimo priežastis: 

2016 m. geležinkeliečiams išpjovus medžius, augančius geležinkelio infrastruktūros apsaugos zonoje ir 

taip sunaikinus nuolatinę kovų perimvietę, paukščiai pasklido po miesto želdinius ir 8 naujose 

kolonijose naujai sukrovė 330 lizdų miesto parke, prie šaligatvių, gatvių, mašinų stovėjimo aikštelių ir 

daugiabučių namų kvartaluose. Paukščiai nuolatos teršia aplinką ir kelia triukšmą taip keldami pavojų 

žmonių sveikatai ir saugai.  

Po taikytų priemonių įvertinta, mažinant kovų populiaciją perėjimo metu garsinėmis 

priemonėmis, jų efektyvumas skirtingose kolonijose buvo nuo 30 iki 40 proc.  2017 m. pabaigoje iš 

naujo perskaičiavus likusius lizdus nustatyta, kad miesto želdiniuose yra likę 180 senų lizdų, kurie iki 

perėjimo sezono pradžios bus iškelti iš medžių.  

Finansiškai paremtas jūrinio erelio apsaugos projektas „Jūrinių erelių gausinimo, apsaugos ir 

monitoringo priemonių įgyvendinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“. Projektas skirtas lizdaviečių 

priežiūrai ir buveinių išsaugojimui, saugomos rūšies gausinimo, apsaugos ir monitoringo priemonių 

įgyvendinimui. Šis projektas jau 11 metų vykdomas 22-ių savivaldybių teritorijose. Jo metu atliekami 

moksliniai tyrimai (perėjimo sėkmingumo stebėjimai, apskaitos migracijos metu,  žieduojami jaunikliai 

ir pan.), ir didelis dėmesys skiriamas praktinei erelių perėjimo vietų apsaugai,  dirbtinių lizdų kėlimui 

bei remontui, vykdomas visuomenės švietimas.  
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Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje jūriniams ereliams tinkamiausios vietos yra Kauno 

marios su aplinkiniais Karčiupio, Rumšiškių, Gastilonių, Vaiguvos, Dabintos, Varkališkių, 

Darsūniškio, Užgirėlio, Naginukų miškais. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje 2017 metais kontroliuotos aštuonios jūrinių erelių 

poros. Patikrintos visos žinomos jūrinių erelių lizdavietės Gastilonių, Karčiupio, Vaiguvos, 

Dabintos, Užgirėlio ir Kaugonių miškuose. Surasti net trys nauji šių erelių lizdai Karčiupio, Vadų 

bei Kaukinės miškuose. Šešios jūrinių erelių poros perėjo sėkmingai ir išaugino devynis jauniklius. 

Visi jaunikliai buvo paženklinti spalvotais žiedais, kuriais šie paukščiai žieduojami pagal tarptautinę 

programą.  

 

   

 

Pritarta, kad ir Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje būtų vykdomas Lietuvos mastu LIFE 

projektas „Ekologinis tinklas nuo gamtinę brandą pasiekusių medžių priklausomų rūšių apsaugai“. 

Projekto metu numatoma reglamentuoti veiklą ąžuolynuose, kuriuose gyvena niūriaspalviai 

auksavabaliai ir teritorijose tarp tokių ąžuolynų. Projekto veiklose numatytas niūriaspalvio 

auksavabalio buveinių atkūrimas iškertant ąžuolus senolius užgožiančią augmeniją bei ąžuolų senolių 

arboristinis tvarkymas, tam, kad būtų prailginta jų gyvenimo trukmė. 

 

 

 

 

Visuomenės supažindinimas su jūrinio erelio 
apsaugos projektu 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės  teritorijoje pagal tarptautinę 
programą spalvotais žiedais buvo paženklinti devyni jūrinių 
erelių jaunikliai 
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Aplinkos oro kokybės stebėjimas  

 

Savivaldybės administracija pagal savo kompetenciją, atsižvelgdama į gyventojų kreipimąsi, 

atliko aplinkos oro kokybės tyrimus Kaišiadorių mieste prie daugiabučio namo Nr. 76, esančio 

Gedimino gatvėje. Teršalų tyrimus aplinkos ore 2017 m. kovo 30 d. atliko Vilniaus Gedimino 

technikos universiteto Aplinkos apsaugos instituto akredituota Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų 

laboratorija. 

Savivaldybės administracija pagal savo kompetenciją, 

atsižvelgdama į gyventojų kreipimąsi, atliko aplinkos oro kokybės 

tyrimus Kaišiadorių mieste prie daugiabučio namo Nr. 76, esančio 

Gedimino gatvėje. Teršalų tyrimus aplinkos ore 2017 m. kovo 30 

d. atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos 

apsaugos instituto akredituota Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų 

laboratorija. 

Aplinkos ore tirtos kietųjų dalelių (KD10), sieros dioksido, 

anglies oksido, azoto oksidų ir ozono koncentracijos, tikslu 

nustatyti ar šie teršalai neviršija leistinų normų ir gali neigiamai 

įtakoti aplinkos oro kokybę. Atlikus tyrimus nustatytos šios teršalų 

koncentracijos: kietosios dalėlės (KD10) –  7,6 µg/m3 (vidutinė) 

ir 16,1 µg/m3 (maksimali); sieros dioksido – 3,53 µg/m3 

(vidutinė) ir 4,06 µg/m3 (maksimali); anglies monoksidas – 0,41 mg/m3 (vidutinė) ir 0,67 mg/m3 

(maksimali); ozonas –71,3 µg/m3 (vidutinė) ir 71,3 µg/m3 (maksimali); azoto oksidai – 26,0 µg/m3 

(vidutinė) ir 37,0 µg/m3 (maksimali). Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad tyrimo vietoje minėtų teršalų 

aplinkos ore ribinės vertės nebuvo viršytos. 

Visuomenės aplinkosauginis švietimas ir informavimas 

Savivaldybės administracija kartu su VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, vykdant atliekų 

rūšiavimo švietimo programą, pagamino 114 vnt. informacinių lentelių su išsamia informacija apie 

stiklo, popieriaus ir plastiko rūšiavimą. Lentelės skirtos pritvirtinti prie bendrojo naudojimo rūšiavimo 

konteinerių, skirtų rūšiuoti antrines žaliavas ir pakuočių atliekas.  

Mobili laboratorija atlieka aplinkos oro 
kokybės tyrimus Kaišiadorių mieste 
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Iš VšĮ „Žaliasis taškas“ gauta 1000 vnt. informacinių lipdukų, skirtų klijuoti ant rūšiuojamojo 

surinkimo konteinerių, kurie bus dalinami privačioms valdoms. Lipdukuose informacija skirta 

gyventojams, kaip teisingai rūšiuoti pakuočių atliekas.  

Platinti Gamintojų ir importuotojų asociacijos, Elektronikos gamintojų ir importuotojų 

asociacijos, Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacijos plakatai: „Mes 

rūšiuojame autoservise“, informuojantis apie alyvų, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrų, 

automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekų rūšiavimą; „Mes rūšiuojame įmonėje“, 

kviečiantis projekte dalyvauti įmones, kurios renka ir kaupia įmonės veikloje ar darbuotojų buityje 

susidarančias nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas; „Mes 

rūšiuojam“; „Daugiau erdvės kiemuose“, kviečiantis gyventojus ir įmones atiduoti nebenaudojamus 

automobilius perdirbti, taip pagražinti savo kiemus ir apsaugoti gamtą nuo taršos. Akcijos „Mes 

rūšiuojam“ metu surinkta 4,5 tonos elektronikos  atliekų, už kurias gauti 3 bilietai į kino teatrą 

padovanoti vaikams.  

Pavasarį, aktualiu laiku, visuomenei platinti informaciniai švietėjiški aplinkosauginio turinio 

plakatai:  „Nedegink žolės“, „Nešiukšlink“ ir „Pasaulinė žemės diena“.  

 Šventės  „Paukščių festivalis“ proga išleistas ir platintas plakatas „Kaišiadorių krašte gyvenantys 

saugomi paukščiai“.  Šventės proga ir jos metu visuomenei organizuotos edukacinės programos, 

paskaitos ir pažintinės ekskursijos susipažinti su pelėdų ir jūrinių erelių perėjimo ir gyvenimo vietomis. 

Nupirkta dovanoms knyga „Pažinkime Lietuvos paukščius“.  

Savivaldybės interneto puslapyje skelbiama aktuali informacija aplinkosauginėmis temomis – 

apie atliekų rūšiavimą, namudinio kompostavimo konteinerius, vykdomas atliekų rinkimo akcijas ir 

pan. Atnaujinta ir papildyta informacija Savivaldybės interneto puslapyje.  

Mokykloms, bibliotekoms užsakyta aplinkosauginių leidinių prenumerata – „Žaliasis pasaulis“, 

„Lututė“, „Miškai“,  įsigyta pažintinių leidinių – „Gamtos metai“, „Miško metai“. 

Kita veikla 

2017 metais pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus parengta 17 sprendimų (leidimų) 

požeminių gręžinių projektų rengimui ir gręžinių įsirengimui. Išnagrinėti ir suderinti pateikti gręžinių 

projektai.  
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Iš Aplinkos apsaugos agentūros gauta informacija apie naujai parengtus ir koreguotus Taršos 

integruotus prevencijos ir kontrolės leidimus. Visi viešai skelbti dokumentų projektai išnagrinėti, dėl 

kelių TIPK-ų pateiktos pastabos ir pasiūlymai.  

    

14. CIVILINĖ SAUGA IR MOBILIZACIJOS ORGANIZAVIMAS 

 

Ekstremalieji įvykiai, ekstremaliosios situacijos ir jų padariniai 

 

2017 metais rajone ekstremalieji įvykiai buvo skelbiami tris kartus. Visi jie susiję su 

meteorologinias ar hidrologinias reiškiniais.  

2016 metais rajone buvo fiksuoti devyni ekstremalieji įvykiai. Visi jie susiję su Afrikinio 

kiaulių maro (toliau – AKM) židinių  nustatymu. 

2015 metais buvo fiksuotas vienas ekstremalus įvykis, kai dėl ilgalaikės sausros sutriko 

geriamojo vandens tiekimas Rumšiškių miestelyje.  

2017 metais ekstremaliųjų įvykių metu, nespėjantis nutekėti vanduo Strėvos upėje užsėmė 

gyventojų žemes palei automagistralę Vilnius–Kaunas ir Kudonių kaimo kelius bei gyventojų turimus 

prie upės sklypus (virš 2000 ha pievų). Ekstremaliųjų įvykių metu žmonės nenukentėjo. Kudonių 

kaimo gyventojai laikinai gyveno pas gimines. Iš kitų apsemtų vietovių gyventojai nebuvo evakuojami. 

Vykdant Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos 2017 m. rugsėjo 27 

d. posėdžio nutarimą buvo organizuoti Strėvos upės valymo darbai. Pašalinti 68 medžiai nuo 8 iki 20 

cm diametro, kurie kartu su sąnašomis sudarė 22 patvankas, 140 medžių nuo 8 iki 20 cm diametro 

augantys vandenyje, 59 medžiai nuo 8 iki 25 cm diametro nuvirtę arba nulūžę ir guli upėje trukdantys 

vandens tekėjimui, kurie ateityje galėjo sutaryti patvankas.  

Už atliktus darbus buvo apmokėta iš Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto 

(Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo) 3000,00 Eur ir Kaišiadorių rajono savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų 3000 Eur. 

2017 metais buvo planuota sušaukti du rajono Ekstremalių situacijų komisijos (toliau – ESK) 

posėdžius, tačiau dėl ekstremaliųjų įvykių rajone buvo sušaukti dar du papildomi ESK posėdžiai. 

2017 metais Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – 

ESOC) per metus buvo aktyvuojamas 4 kartus, du kartus ruošiantis pratyboms, vieną kartą pratybų 

metu, vieną kartą nepilnos sudėties likviduojant ekstremalųjį įvykį.  
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Kaišiadorių rajono savivaldybės ESOC turi numatytas darbo vietas slėptuvėje Gedimino g. 42, 

Kaišiadorių mieste, tačiau jau daugiau negu 12 metų jos nėra remontuotos, todėl neatitinka šiuolaikinių 

reikalavimų. Šių patalpų remontas yra įtrauktas į Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos 2017–2019 m. priemonių planą. Dėl lėšų stygiaus ši priemonė 2017 metais 

neįgyvendinta. 

 

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, ekstremaliųjų situacijų valdymo 

ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planai 

 

Įvertinus 2014–2016 metais rajone įvykusius ekstremalius įvykius ir iškilus AKM, paukščių 

gripo ir kibernetinių atakų grėsmei, atsižvelgus į Nacionalinę rizikos analizę, 2017 metų sausio mėnesį 

buvo naujai atlikta Kaišiadorių rajono pavojų ir rizikos analizė. 

Atlikus pavojų ir rizikos analizės vertinimą, buvo nustatyta, kad grėsmių, kurių labai didelė 

rizika (toliau – LDR) yra 5, grėsmių, kurių didelė rizika (toliau – DR), yra 16, grėsmių, kurių vidutinė 

rizika (toliau – VR) yra 8 ir grėsmių, kurių priimtina rizika (toliau – PR) yra 3. Kibernetinių atakų 

poveikio rizika įvertinta kaip aukšta. 

 

Vieši planų svarstymai, informacijos apie planus sklaida savivaldybėje ir gretimose 

savivaldybėse 

 

Visi planai paskelbti Kaišiadorių rajono savivaldybės tinklalapyje. Apie rajono ESV planą 

aštuonių ūkio ir kitų įstaigų atstovai pareiškė savo pasiūlymus ir pastabas, o apie AB „Achema“ išorės 

avarinį planą buvo gauta du pasiūlymai plano koregavimui iš įstaigų ir keturi paklausimai iš rajono 

gyventojų. 

 

Prevencijos priemonių vykdymo analizė 

 

2015 metais iš 79 numatytų priemonių buvo įvykdytos 72 priemonės, kas sudaro 91,14 %. 

2016 metais iš 84 numatytų priemonių buvo įvykdytos 76 priemonės, kas sudaro 90,47 %. Iš 84 

priemonių 54 tęstinės (įvykdyta 50) ir 30 netęstinės (įvykdyta 26). 

2017 metais naujai atlikus pavojų ir rizikos analizės vertinimą, rajono Ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių plane 2017–2019 m. numatytos priemonės RA nustatytų pavojų ir grėsmių 
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rizikoms švelninti: labai didelei rizikai (LDR) – 19, neįvykdyta 1priemonė, didelei rizikai (DR) – 27, 

neįvykdyta 3 priemonės, vidutinei rizikai (VR) – 14, neįvykdyta 2 priemonės. Buvo vykdomos 42 

bendrosios tęstinės priemonės, 4 iš jų dėl lėšų stygiaus buvo neįvykdytos. Iš visų suplanuotų 102 

priemonių įvykdytos 92 priemonės, todėl konstatuojame, kad prevencijos priemonių planas 2017 m. 

įvykdytas 90,2%. 

Palyginus 2015–2017 metų prevencinių priemonių įvykdymo procentus matosi, kad įvykdymo 

procentas mažėja, tačiau iš tikrųjų įvykdytų priemonių skaičius padidėjo, nes jų kiekvienais metais į 

planą buvo įtraukiama vis daugiau. Planuotos priemonės nebuvo įvykdytos dėl lėšų stokos. 

 

Savivaldybės lygio civilinės saugos kompleksinės, funkcinės, stalo pratybos ir civilinės 

saugos mokymas darbo vietoje 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl 

Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų 2017–2019 m. prevencijos priemonių planu 2017 m. lapkričio 28 d. surengtos 

Kaišiadorių rajono savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinės pratybos tema „Kaišiadorių rajono 

savivaldybės civilinės saugos subjektų veiksmai sutrikus šilumos tiekimui šaltuoju metų periodu“. 

Gerai pratyboms pasirengė ir jose dalyvavo UAB „Kaišiadorių šiluma“, UAB „Kaišiadorių vandenys“, 

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, Kaišiadorių Algirdo Brazausko 

gimnazija, patenkinamai – VšĮ Kaišiadorių ligoninė, nepatenkinamai – Kaišiadorių Vaclovo Giržado 

progimnazija. 

2017 m. vasario 7 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 

V1E-136 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų 

civilinės saugos mokymo plano 2017 metams patvirtinimo“ buvo patvirtintas darbuotojų civilinės 

saugos mokymo planas, kuriame nurodytos ir užsiėmimų pravedimo datos. Civilinės saugos mokymai 

buvo pravesti mokymo plane nurodytais terminais. Mokymai įteisinti protokolais. 

Iš viso darbo vietoje apmokyti 95-eri Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 

darbuotojai. 

          Gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais 

 

2017 m. sausio 10 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius patvirtino 

Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais priemonių grafiką 
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2017 metams. Šiame grafike buvo suplanuota 13 priemonių. Visos įvykdytos: organizuoti du piešinių 

konkursai „Saugi vaikystė“ ir „Gaisras“, akcija „Nedegink žolės“, kurios metu buvo išdalinta 500 vnt. 

plakatų, kartu su jais buvo išdalinta ir 500 plakatų „Nešiukšlink“, viktorina įvairia civilinės saugos 

tematika, paskelbti aštuoni straipsniai Savivaldybės tinklalapyje bei dvylika straipsnių rajoniniuose 

laikraščiuose: „Atspindžiai“ ir „Kaišiadorių aidai“. Kartu su Kaišiadorių Valstybine maisto ir 

veterinarijos tarnyba buvo suorganizuota 12 susitikimų su gyventojais, kurių metu žmonės pasirašytinai 

buvo supažindinti su Biosaugos reikalavimais saugantis nuo AKM ir paukščių gripo. Šių susitikimų 

metu gyventojams buvo išdalinta 500 lankstinukų „Afrikinis kiaulių maras“ ir 500 atmintinių 

„Afrikinis kiaulių maras“ bei 500 atmintinių „Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema – Korinio 

transliavimo aktyvinimo mobiliuosiuose telefonuose atmintinė“, ir 500 lankstinukų „Paukščių gripas“. 

Susitikimuose dalyvavo 1137 rajono gyventojai. 

Kaip parodė praktika, daugiausiai naudos duoda praktiniai susitikimai su gyventojais, tačiau šių 

susitikimų organizavimui reikia skirti daug laiko, o ir gyventojus sukviesti yra pakankamai sudėtinga, 

todėl šioje vietoje yra darbo kokybės gerinimo rezervas. 

 

Ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklė 

 

2017 m. gruodžio 23 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu 

Nr. V1E-395 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės institucijų, įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų 

civilinės saugos būklės patikrinimų 2017 metais plano patvirtinimo“ patvirtino Kaišiadorių rajono 

savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų, kuriose 2017 metais Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracija numatė atlikti kompleksinius civilinės saugos būklės patikrinimus planą. Pagal šį planą 

buvo numatyta patikrinti 3 ūkio objektus ir 8 kitas įstaigas. 

Didžiausi patikrintų objektų trūkumai: Ekstremaliųjų situacijų valdymo planai neatitinka 

rekomendacijų, sudaryti atmestinai arba nuo kažko „aklai“ nukopijuoti, rizikos analizė neatitinka 

rajono rizikos analizės, kuri yra paskelbta Savivaldybės tinklalapyje, nesurengtos stalo ar funkcinės 

pratybos, pratybos vadovų teigimu pravestos, bet nėra tai patvirtinančių dokumentų, nevyksta 

darbuotojų mokymas darbo vietose. 

 

Kolektyvinės apsaugos statiniai (toliau – KAS) 

Nustatytas savivaldybės gyventojų, planuojamų apgyvendinti KAS, skaičius (pagal Lietuvos 

statistikos departamento praėjusių metų sausio 1 d. duomenis) yra 7147 žm, iš jų: 10 % nuo visų 
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savivaldybės gyventojų – 3087 žm., vaikai iki 7 m. – 1452 žm., neįgalieji – 2608 žm. Parinkta KAS – 

38. Parinktų KAS gyvenamųjų patalpų plotas, m2  – 14708. KAS gyvenamųjų patalpose planuojamų 

apgyvendinti žmonių (žmogaus gulimai vietai numatoma ne mažiau kaip 3,5 m2) skaičius – 4202 žm. 

 

Civilinės saugos funkcijai atlikti savivaldybėse skirtų valstybės ir savivaldybių biudžeto 

asignavimų panaudojimas 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai Civilinės saugos funkcijai atlikti iš viso 2017 

metais buvo skirta 24300,00 Eur valstybės biudžeto asignavimų. 

Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, iš viso panaudota 16797,00 Eur iš jų 

atlyginimui 12873,00 Eur ir 3924,00 Eur socialinio draudimo įmokoms, perspėjimo sistemų 

eksploatavimo ir techninės priežiūros išlaidoms 2880,00 Eur. 

Kitoms išlaidoms buvo panaudota 4623,00 Eur iš jų: gyventojų švietimui ir mokymui 705,13. 

Už šiuos pinigus buvo nupirkti prizai piešinių konkursų „Saugi vaikystė“ ir „Gaisras“ nugalėtojams 

apdovanoti, pagamintos atmintinės ir lankstinukai. Plakatai pagaminti iš Kaišiadorių rajono 

savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų. Pasirengti CS pratybų 

pravedimui – 704,51 Eur, prekėms ir paslaugoms – 3213,36 Eur. iš jų 2562,00 Eur dalinis apmokėjimas 

už akustinę sireną ir jos centralizuoto valdomo įrengimą ir 651,36 Eur TEO LT, AB už skirtąsias ryšių 

linijas elektros sirenų valdymui, ryšių paslaugos, kanceliarinės prekės: popierius, milteliai 

spausdintuvui, priskirto automobilio remontui. 

Civilinės saugos funkcijai atlikti papildomai iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 11200,00 Eur. 

Iš jų: iš rajono biudžeto tiesiogiai 8200,00 Eur, kurie buvo panaudoti: nupirkta ir sumontuota akustinė 

sirena ES-6/1200-5200,00 Eur, už skelbimus laikraščiuose – 29,66 Eur, už telefono paslaugas – 364,00 

Eur, sirenų radijo valdymo pulto RPP-6 rekonstravimas – 799,96 Eur, suremontuota ir sumontuota 

variklinė centralizuoto valdymo elektros sirena – 1806,38 Eur ir 3000,00 Eur iš Savivaldybės 

administracijos direktoriaus rezervo panaudota ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų padarinių 

likvidavimui, Strėvos upės valymui.  

 

Mobilizacijos administravimas 

 

2017 metais buvo atnaujinamas ir papildomas Kaišiadorių rajono mobilizacijos planas. 

Surinkta, apibendrinta ir perduota Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto 
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apsaugos ministerijos, informacija Lietuvos priimančiosios šalies paramos galimybių katalogui 

atnaujinti. Taip pat atnaujintas ir papildytas Kaišiadorių rajono savivaldybės civilinio mobilizacinio 

personalo rezervo sąrašas.  

Pagal 2017 m. sausio 11 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

patvirtintą 2017 m. Mobilizacinio mokymo planą, 10 seniūnijų seniūnų pavaduotojų ir Kaišiadorių 

rajono savivaldybės administracijos darbuotojų dalyvavo Kauno miesto savivaldybėje, Mobilizacijos ir 

pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos  organizuojamose 

mobilizaciniuose mokymuose. Taip pat 2017 m. vasario 8 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus patvirtintą 2017 m. papildomą Mobilizacinio mokymo planą, 60 

Kaišiadorių rajono savivaldybei pavaldžių organizacijų vadovai, jų pavaduotojai ir Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracijos darbuotojai, įrašyti į Savivaldybės civilinio mobilizacinio personalo 

rezervą, dalyvavo Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos 

ministerijos, organizuojamose mobilizaciniuose mokymuose.  

  

15. ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA  

 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje išlieka svarbi kaimo ir žemės ūkio ekonominė bei socialinė 

reikšmė. Kaimo vietovėse gyvena 63,7 proc. visų savivaldybės gyventojų, o žemės ir miškų ūkyje dirba 

apie 20 proc. visų  dirbančiųjų savivaldybės teritorijoje. Be to, daugeliui kaimo žmonių žemės 

naudojimas žemės ūkio veiklai yra pagrindinis jų pragyvenimo šaltinis. Žemės ūkio produkcijai 

perdirbti ir parduoti kuriamos darbo vietos mieste. Savivaldybės teritorijoje žemės ūkio paskirties žemė 

užima 54,6 tūkst. hektarų plotą, t. y. 50,2 proc. visos savivaldybės teritorijos. 87 proc. šios žemės yra 

privati. 

Didelę žemės ūkio fondo dalį sudaro ariama žemė. Žemės ūkio naudmenų struktūroje ariama 

žemė Kaišiadorių rajone sudaro net 87,1 proc. Šie duomenys parodo, kad žemės ūkis ir miškininkystė 

užima gana svarbią vietą Kaišiadorių rajone. Sodai ir pievos bei natūralios ganyklos sudaro atitinkamai 

345 ha ir 6 962 ha (arba 0,6 proc. ir 12,3 proc.). 

Kaišiadorių r. savivaldybės žemės ūkio fondo sudėtis 2017 m., ha (šaltinis: Nacionalinė žemės 

tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos): 
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Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius atliko visas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo nustatytas valstybines (perduotas savivaldybei) funkcijas žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje. 

Iki 2018 m. sausio 1 d. rajone įregistruota 2893 ūkininkų ūkiai, 235 ūkininkai ūkininkauja kartu su 

partneriais, 392 ūkininkai yra iki 40 metų amžiaus, jaunieji ūkininkai. Registruotų ūkininkų bendras 

žemės plotas – 21649 ha, iš jų: 18382,72 ha yra žemės ūkio naudmenos, 1441,16 ha – miškai ir 150,07 

ha – vanduo, vidutinis ūkio dydis – 7,61 ha. Per 2017 m. įregistruoti 45 ūkininkų ūkiai ir 40 ūkių 

išregistruota iš ūkininko ūkio registro, atnaujinti 31 ūkininko ūkių registro duomenys.  

Kaišiadorių rajono savivaldybės ūkių skaičius pagal ūkyje naudojamą nuosavą žemės plotą 
(www.vic.lt) 

 

Intervalas, ha Ūkių skaičius Naudmenų plotų suma, ha 

0–1 225 129,69 

1–3 786 1624,73 

3–5 562 2134,44 

5–10 818 5811,64 

10–20 356 4671,38 

20–30 49 1134,35 

30–50 29 1091,18 

50–100 14 914,82 

100–500 6 870,49 

>500 0 0 

 
 

2018 m. sausio 1 d. savivaldybės teritorijoje užregistruoti 653 galvijų, 2 kiaulių, 257 avių, 64 

ožkų ir 148 arklių laikytojai, bendras galvijų skaičius – 5930, melžiamų karvių – 1946, mėsinių ir 

mišrūnų veislių galvijų – 2723,  kiaulių – 3308, avių – 3529, ožkų – 219, arklių – 215. Lyginant su 

2017 metų sausio 1 d.  bendras galvijų skaičius sumažėjo 308 vnt., tačiau padidėjo avių skaičius 305 
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vnt. Ūkiai prioritetą teikia augalininkystei, nes pieno ir mėsos sektorius mažiau patrauklus verslui dėl 

žemų supirkimo kainų ir didelio darbo jėgos poreikio. 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje užregistruota 119 bičių laikytojų, kurie turi įregistravę 137 

bitynus, ir juose laikoma – 2337 bičių šeimos. Šie bičių laikytojai,  pateikė prašymus žemės ūkio ir 

aplinkosaugos skyriui, papildomoms bičių maitinimo išlaidoms iš dalies kompensuoti. Kompensuotina 

suma yra 17114,34 Eur. 

2017 m. žemdirbių prašomos tiesioginių išmokų paramos dydis – 3731520 Eur. Priimtos 2171 

paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius gauti, deklaruotas žemės ūkio 

naudmenų plotas – 44076,56 ha, įbraižyti 20618 laukai.  Kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis 

priimta: 445 paraiškos susietai paramai už plotą gauti, deklaruotas plotas 7487,41 ha, kur prašoma 

paramos suma 237924 Eur; 321 paraiškos paramai už pienines karves gauti, kur prašoma paramos 

suma 180000 Eur, už 1743 laikomas pienines karves, 47 ekologinio ūkininkavimo paraiškos, 

deklaruotas plotas 3296,29 ha, paramos suma – 703515,35 Eur; 1242 paraiškos išmokoms už vietoves, 

kuriose yra gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, deklaruotas plotas 20424,67 ha suma – 1 067 1746 

Eur. Priimtos 111 paraiškos pagal KPP 2014–2020 m. priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, 

deklaruotas plotas 1085,20 ha  ir prašoma paramos suma 127397 Eur, 2118 paraiškos „Žalinimo 

išmokai gauti“ deklaruotas plotas 43477,36 ha ir prašoma paramos suma  – 2024740 Eur. 

Per 2017 metus mūsų Savivaldybės administracijos  bei seniūnijų specialistai įregistravo 236 

valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, atnaujino 2610 valdų duomenis, pasėlių deklaravimo metu 

atnaujino 716 valdų duomenis. Inicijavo 37 valdų išregistravimą. Iš viso rajone įregistruota – 3608 

valdos, kurių duomenis  valdų valdytojai privalo kasmet atnaujinti.  

Administruoti 4 žemės ūkio subjektų prašymai kompensuoti dalį sumokėtų pasėlių draudimo 

įmokų ir pateikta suvestinė Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kuri ūkininkams išmokėjo 6388 Eur. 

Draustas pasėlių plotas  sudaro 1181,81 ha. Administravome 3 žemės ūkio veiklos subjektų prašymus 

kompensuoti dalį sumokėtų gyvūnų draudimo įmokų ir suvestinę pateikėme Nacionalinei mokėjimo 

agentūrai, 3 ūkio subjektų prašymus  baigėme administruoti pasibaigus gyvūnų draudimo laikotarpiui, 

duomenis suvesti į ŽŪMIS portalą. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į žemdirbių organizacijų LŪS 

Kaišiadorių skyriaus, LŽŪKT Kaišiadorių biuro ir Žemės ūkio rūmų pasiūlymus ir rekomendacijas, 

daug dėmesio skiria žemdirbių verslo sąlygų gerinimui ir plėtrai, teikdama visapusišką informaciją apie 

verslo plėtrą žemės ūkyje bei skirdama paramą žemdirbiams nelaimės atveju ar patyrus nuostolių, 

nepriklausančių nuo ūkininkavimo lygio.  
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Vadovaujantis 2017 m. gegužės 25 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 

V17-138 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ Žemės ūkio 

skyrius nuo 2017 m. lapkričio 3 dienos pakeitė pavadinimą ir tapo Žemės ūkio ir aplinkosaugos 

skyriumi. Išsiplėtė skyriaus darbo veiklos sritys, kurios apima valstybės deleguotas žemės ūkio 

funkcijas, melioraciją, technikos registraciją,  gyvūnų gerovę, mobilizaciją, aplinkosaugą ir želdynus.  

Prie skyriaus prisijungė du darbuotojai.  

Vykdant Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriui (toliau – skyrius) nustatytas funkcijas, buvo 

siekiama pagrindinių tikslų, iškeltų nacionalinėse ir Kaišiadorių rajono savivaldybės Žemės ūkio ir 

kaimo plėtros programose. Žemės ūkyje diegiamos pažangios technologijos, kuriami mišrūs ūkiai, 

įvairinama ekonominė veikla kaimo vietovėse, puoselėjama biologinė įvairovė, kraštovaizdis, aplinka. 

Per 2017 metus Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius gavo 128 ūkininkų prašymus iš dalies padengti 

buhalterinės apskaitos tvarkymui, tręšimo planų sudarymui bei technologinėms konsultacijoms patirtas 

išlaidas, jiems išmokėta 8000 Eur. Įgyvendinant šią programą, taip pat iš dalies kompensuojamos 

išlaidos už selekcinį užmokestį. Tokių prašymų skyrius sulaukė iš 48 ūkininkų ir išmokėta 3600 Eur. 

Selekcinis užmokestis – tai ūkininko ar kito žemės naudotojo užmokestis selekcininkui ar jo įgaliotam 

atstovui už savo ūkyje užaugintą ir toliau sėjai savo ūkyje naudojamą veislę, kuriai suteikta nacionalinė 

teisinė apsauga ar apsauga visoje Europos Sąjungos teritorijoje, dauginamąją medžiagą. Pašarų, 

dirvožemio ir gyvulių produktyvumo kontrolės tyrimams iš dalies kompensuoti pateikta 30 žemdirbių 

prašymų ir išmokėta 3000 Eur.  

Kaišiadorių automatinės agrometeorologijos stoties duomenimis 2017 metų rugpjūčio–rugsėjo 

mėnesiais Kaišiadorių rajone iškrito 238 mm kritulių. Toks kiekis 1,9 karto viršijo daugiametį minėto 

laikotarpio kritulių kiekį – standartinę klimato normą. Dėl to žemdirbiams tapo nebeįmanoma įvažiuoti 

į laukus nuimti dalį užaugusio derliaus. Vienuolika rajono ūkininkų kreipėsi į Žemės ūkio skyrių dėl 

ekstremalios situacijos  žemės ūkyje paskelbimo. 2017 m. rugsėjo 27 dieną Ekstremalių situacijų 

komisijos neeilinio posėdžio metu buvo paskelbtas ekstremalus įvykis visoje Kaišiadorių rajono 

savivaldybės teritorijoje.  Žemės ūkio skyrius gavo 157 žemdirbių prašymus skirti paramą žemdirbiams 

nelaimės atveju ar patyrus nuostolių, nepriklausančių nuo ūkininkavimo lygio. Administracijos 

direktoriaus sudaryta komisija „Dėl žuvusių pasėlių kiekio nustatymo“ nustatė, kad Kaišiadorių rajono 

savivaldybės teritorijoje žuvo 1483,77 ha (19 kultūrų pasėlių plotai).      

Vadovaujantis Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos priemone „Paramos žemdirbiams 

nelaimės atveju ar patyrus nuostolių, nepriklausančių nuo ūkininkavimo lygio, teikimas“ 138 

žemdirbiams buvo išmokėta 12900 Eur  patirtiems nuostoliams iš dalies kompensuoti. 
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Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios naudos nevyriausybinių organizacijų 

registravimo išlaidų bei renovuotų pastatų draudimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, 9 Viešosios 

naudos nevyriausybinėms organizacijoms kompensavome registravimo ir renovuotų pastatų draudimo 

išlaidas 1172,84 Eur. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-6 ir 2017 m. 

birželio 8d. įsakymu Nr.3D-391 „Dėl 2017 metų skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio 

ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 

paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ Kaišiadorių rajono savivaldybei buvo skirta 

184 000 Eur valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti – valstybei nuosavybės 

teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise. Iš 

specialiųjų dotacijų melioracijos funkcijai vykdyti 46000 Eur skirta polderiams eksploatuoti. Pagal 

2017 m. vasario 15 d. sutartį VP-25 siurblinių priežiūrą atliko UAB „Kaišiadorių vandenys“. Priežiūros 

metu įmonė buvo atsakinga už nepertraukiamą siurblinių darbą, aplinkos tvarkymą, smulkius remonto 

darbus. 

Nuo metų pradžios Žemės ūkio skyrius gavo 25 asmenų prašymus suremontuoti jų žemėje 

esančius melioracijos statinius. Darbai buvo vykdomi vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės 

tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu V17-(1.1)-51 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 

metų valstybės lėšomis finansuojamų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintu 

prioritetinių melioracijos darbų sąrašu. Dėl riboto melioracijos darbams skirto biudžeto buvo 

įgyvendinti ne visi sąraše minimi objektai. Melioracijos statinių remontas buvo atliekamas Žaslių sen., 

Kruonio sen., Rumšiškių sen. ir Paparčių sen. Įvykdžius remonto darbus, suremontuota 5,31 km 

griovių, kuriuose pakeista 63 drenažo žiotys, suremontuotos 4 pralaidos. Dėl itin lietingų orų ir labai 

vėlai nuimto derliaus laukuose 4 objektų pilnas darbų užbaigimas ir atsiskaitymas buvo perkelti į 2018 

metus. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-

211, nustatyta, kad drenažo rinktuvų avariniai gedimai turi būti suderinti su VĮ Valstybės žemės fondu, 

gedimų remontas atliekamas neviršijant 20 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų, o melioracijos 

statinių remontas gyvenvietėse –  neviršijant 10 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų. Tokio pobūdžio 

drenažo rinktuvų remontas buvo atliktas Vilūnų k. (Kruonio sen.), Kairiškių k. (Žiežmarių apylinkės 

sen.), Žasliai (Žaslių sen.) Kaugonių k. (Paparčių sen.) ir Tadaravos k. (Paparčių sen.). Darbų metu 

suremontuota 740 m drenažo rinktuvų.  
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Skyrius 2017 m. gavo 21 prašymą derinti techninius projektus, kurie susiję su inžinerinių 

statinių ir tinklų statyba melioruotoje žemėje, kaimo vietovėse. Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ 

pagal statybos techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus, patikrinta 56 techniniai projektai, 

suderinta 195 topografinės nuotraukos. Taip pat išduoti 25 techninių sąlygų dokumentai dėl techninio 

darbo projekto rengimo, suderintos 7 dirbtinių nepratekamo paviršinio vandens telkinių įsirengimo 

vietos melioruotoje žemėje, patenkinti 5 prašymai išduoti sąlygas miškui įveisti melioruotoje žemėje.  

Skyrius registruoja traktorius, savaeigių ir žemės ūkio mašinas bei vykdo šios technikos 

technines apžiūras. Traktorių ir savaeigių žemės ūkio mašinų registre Kaišiadorių rajono savivaldybėje 

įregistruota 2656 traktoriai, 236 javų kombainai ir 1306 kitas registruojamas mechanizmas. 

Įregistravimo, išregistravimo, duomenų keitimo operacijų skaičius per 2017 metus buvo 592, atlikta 

1247 techninės apžiūros.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymu, Skyriuje išnagrinėta 19 prašymų dėl 

medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymo ir atlyginimo. Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų 

gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir 

naudotojams Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 18 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytais atvejais 

atlygina medžioklės plotų naudotojai arba valstybės vardu šio straipsnio 4 dalyje nurodytos institucijos, 

jeigu neįrodoma, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens tyčios ir kitų Civilinio 

kodekso 6.253 straipsnyje nurodytų veiksmų.    

Skyriaus darbuotojai kartu su kitomis žemdirbių organizacijomis suorganizavo keletą 

švietėjiškų renginių žemdirbiams bei rajono gyventojams. Taip pat organizavome Paukščių festivalio 

metu vykusią paukščių parodą. Birželio 22 d. ūkininkų Vaido Mitkaus, Sauliaus Drūlios, Audriaus 

Kaduševičiaus, Daugvydo Valukonio ir aplinkinių ūkininkų ūkiuose suorganizavome Lauko dieną 

„Pažangių technologijų taikymas mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse“, kurioje dalyvavo apie 40 

žemdirbių. Liepos 1 dieną  Eugenijaus Cikanavičiaus ūkyje trečią kartą suorganizuota Traktorių šventė, 

kurioje dalyvavo apie 400 Kaišiadorių rajono gyventojų, svečių. Tradiciškas respublikinis konkursas 

„Metų ūkis“ vyko jau 23 kartą. Šių metų gruodžio 26 d. renginyje „Metų ūkis 2017“  apdovanoti 

nugalėtojai. Kaišiadorių rajone garsios arimo tradicijos. Organizavome Kaišiadorių rajono artojų 

varžybas. Šventės „Rudens kraitė“ metu ūkininkų kiemelis sulaukė puikaus šventės dalyvių įvertinimo. 

Prieš priimant sprendimus dėl savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo žemės ūkio ir kaimo 

plėtrai, svarbiausi klausimai apsvarstomi su žemdirbių savivaldos organizacijomis – Ūkininkų sąjungos 

ir  Žemės ūkio rūmų Kaišiadorių skyriais, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kaišiadorių biuru. Taip 

nustatomi veiksmų prioritetai, užtikrinamas lėšų ir kitų priemonių naudojimo efektyvumas, viešumas. 
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16. ASMENŲ APTARNAVIMAS 

2017 metais Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje fiziniu būdu (popierine forma) 

gauti 21370 kreipimaisi (prašymai, pranešimai), iš jų iš fizinių asmenų gauti 5707 (prašymai 

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms gauti neįskaičiuoti), iš juridinių asmenų – 12940, skundų – 

12, buhalterinių dokumentų –  3704, elektroninių dokumentų  – 1851. Fiziniams ir  juridiniams 

asmenims 2017 metais buvo išsiųsta 9209 atsakymai (suteiktos paslaugos dėl socialinių išmokų ir 

kompensacijų neįtrauktos), iš  jų 968 – elektroniniai dokumentai.  2017 metais išnagrinėti 734 asmenų 

prašymai išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus archyvinius dokumentus, išduoti 1227 

juridinius faktus patvirtinantys dokumentai. Dokumentų kiekių palyginimas su ankstesniais metais 

pateiktas stulpelinėje diagramoje: 

 

2017 metais ypatingas dėmesys buvo skiriamas skatinant tarp savivaldybės įstaigų elektroninių 

dokumentų  siuntimą per nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą E. 

pristatymas, kuri yra elektroninė alternatyva oficialių registruotųjų laiškų siuntimui. Prie šios sistemos 

2017 metais prisijungė ir visos savivaldybės įstaigos. Tuo skatinama taupyti lėšas, nes įvairius 

dokumentus internetu galima pateikti nemokamai, informaciją siunčiama greičiau, nes E. pristatymo 

sistema siunčiami dokumentai pristatomi realiuoju laiku. Savivaldybės administracija tokių  raštų 2017 

metais  išsiuntė 3,5 karto  daugiau  nei  2016 metais. (2016 m. –  270, o 2017 m. – 968). 
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Gerinant asmenų aptarnavimą vieno langelio principu, plėtojant elektronines paslaugas ir 

mažinant administracinę naštą asmenims Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje 2017 metais 

buvo tęsiamos teikti elektroninės paslaugos elektroninių valdžios vartų portale (www.epaslaugos.lt). 

Savivaldybės administracijos teikiamos ir administruojamos 178 paslaugos, skirtos gyventojams ir 

verslo subjektams. Iš 178 paslaugų – 18 paslaugų teikiamos per Metrikacijos paslaugų informacinę 

sistemą MEPIS (https://mepis.vrm.lt) ir 30 paslaugų per Socialinių paslaugų informacinę SPIS sistemą 

(http://www.spis.lt). Iš viso Savivaldybės administracija teikia 278 viešąsias ir administracines 

paslaugas. 

Atlikus situacijos analizę apie elektroninių paslaugų užsakymą Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracijoje 2017 metais (neįskaitant gautų per SPIS sistemą) elektroninėmis paslaugomis 

gyventojai  daugiausia naudojasi  užsisakydami pažymas apie deklaruotą gyvenamą vietą arba pažymas 

apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracija, aptarnaudama asmenis, skatina juos ateityje naudotis įstaigos teikiamomis 

elektroninėmis paslaugomis. Interesantai įvairiais būdais skatinami naudotis  elektroninėmis 

paslaugomis teikiamomis per Elektroninius valdžios vartus: darbuotojai paaiškina atvykusiems 

asmenims apie galimybę jų užsakomas administracines paslaugas gauti elektroniniu būdu, 

populiarinant paslaugas pagal sritis, gyventojai gali gauti dalomosios medžiagos apie konkrečias 

elektronines paslaugas, elektroninės paslaugos viešinamos įstaigos darbuotojų elektroniniuose 

laiškuose, savivaldybės svetainėje įdėtas informacinis skydelis apie elektronines paslaugas. 

Asmenims, neturintiems galimybės atvykti į Savivaldybės administraciją, informacija ir 

konsultacijos teikiamos ir kitais alternatyviais būdais – telefonu, paštu, elektroninėmis priemonėmis 

užsakyta paslauga, elektroniniu paštu, Savivaldybės „Facebook“ paskyroje, Savivaldybės interneto 

svetainės www.kaisiadorys.lt rubrikoje „Klausimai“.  

   Kiekvieną trečiadienį ir penktadienį Savivaldybės administracijos vadovai priima gyventojus 

asmeniniais klausimais. Kartą per savaitę, trečiadieniais, Savivaldybės administracija yra skyrusi dvi 

papildomas asmenų prašymų priėmimo valandas pasibaigus įstaigos darbo dienos laikui iki 19 val., kad 

interesantai galėtų kreiptis jiems patogesniu, ne tik įprastu darbo laiku.  

Siekiant pagerinti asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybę Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracijoje vykdoma anoniminė asmenų apklausa. Apklausos rezultatai 

analizuojami, jie padeda nustatyti asmenų poreikius ir leidžia nuolat rasti tinkamiausius sprendimus 

gerinant teikiamų paslaugų kokybę ir asmenų aptarnavimą.  2017 metais buvo atlikta Kaišiadorių 

rajono savivaldybės gyventojų apklausa, skirta įvertinti respondentų pasitenkinimą Kaišiadorių rajono 
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gyventojų pasitenkinimą administravimo ir viešosiomis paslaugomis (Kaišiadorių  rajono  savivaldybės 

gyventojams teikiamos  paslaugos,  komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo, kultūros, laisvalaikio ir 

sporto, socialinių, švietimo, teritorijų planavimo paslaugomis, pasitenkinimą viešuoju saugumu ir kt.).  

UAB „Eurointegracijos projektų“ atliktoje apklausoje Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracinės paslaugos vertinamos sąlyginai palankiai. Palankiu vertinimu pasižymi viešoji 

komunikacija bei valdžios bendravimas su piliečiais bei Kaišiadorių rajono įvaizdžio formavimas.  

Gerai įvertinta ir tai, kad institucijos pietų pertraukos laikas nesukelia sunkumų kreipiantis dėl paslaugų 

bei visa reikiama informacija apie paslaugas lengvai prieinama internetu. Kiti savivaldybės darbo 

aspektai – visą reikiamą informaciją apie paslaugas lengvai gaunama telefonu, problema išspręsta laiku 

(per institucijos nurodytą laiką), į problemą buvo sureaguota iš karto, paslaugas teikiantys specialistai 

yra mandagūs ir maloniai bendrauja su klientais, darbo metu lengva rasti visus reikiamus specialistus, 

problema buvo išspręsta be reikalo „nesiuntinėjant iš vieno kabineto į kitą“ – įvertinti vidutiniais balais. 

Apklausos išvadose nurodyta, kad dažniausiai, Kaišiadorių rajono gyventojai, prireikus kreiptis 

dėl viešųjų paslaugų, tą daro asmeniškai (atėję į reikalingą instituciją). Tokį būdą renkasi 75 proc. 

respondentų. Telefonu kreipiasi taip pat didelė dalis respondentų – 59,1 proc. Likusioji dalis 

respondentų (25,4 proc.) kreipėsi paštu ar per užklausą internetu bei raštu (19,4 proc.). 

Vertinant Kaišiadorių rajono savivaldybė pareigūnų ir visuomenės veikėjų darbą, respondentai 

geriausiai įvertino Kaišiadorių rajono savivaldybės Tarybos narių darbą bei Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracijos darbuotojus. Išsamiau su šia apklausa galite susipažinti Kaišiadorių rajono 

savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt. 

 

17. PIRMINĖ TEISINĖ PAGALBA IR ATSTOVAVIMAS TEISMUOSE  

 

Savivaldybės administracija teikia pirminę teisinę pagalbą Savivaldybės gyventojams, prireikus 

parengia dokumentus antrinei teisinei pagalbai. Per 2017 m. suteikta pirminė teisinė pagalba – 573 

kartus, iš jų: šeimos teisės klausimais  – 166 konsultacijos, darbo teisės – 56, socialinės apsaugos – 21, 

žemės teisės – 18, nuosavybės teisių atkūrimo – 2, administracinės teisės ir administracinio proceso – 

14, civilinės teisės ir civilinio proceso – 240, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso – 36, kitais 

klausimais – 20 konsultacijų. Pareiškėjų, kuriems buvo suteikta pirminė teisinė pagalba  – 573. 

 Surašyta 144 prašymų antrinei teisinei pagalbai teikti, užpildyta 144 Metinių pajamų ir turto 

deklaracijų antrinei teisinei pagalbai gauti. Parengta 17 dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių 

institucijoms. 
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Savivaldybės administracija 2017 m. dalyvavo 25 teisminėse bylose, iš jų:  13 administracinių 

bylų ir 12 civilinių bylų. 

Parengta daugiau kaip 60 atsiliepimų, pareiškimų, prašymų, paaiškinimų bei kitų procesinių 

dokumentų teismams bei kitoms institucijoms dėl teisminių bylų.  

Administracinės bylos. Savivaldybės administracija 13 administracinių bylų buvo: 12 bylose  

atsakovu, 1  trečiuoju suinteresuotu asmeniu.  

Savivaldybės administracija buvo atsakovu 12 administracinių  bylų: 3 bylos dėl 

administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus teritorijų planavimo klausimais: 1 

atmesta, piliečio apeliacinis skundas Vyriausiajame administraciniame teisme atmestas, 1 nebaigta; 1 

byla nutraukta, piliečiui atsisakius nuo skundo;   Savivaldybės administracija 2 bylose buvo atsakovu 

dėl drausminių nuobaudų panaikinimo: 1 skundas atmestas, 1 patenkintas iš dalies, nuobauda pakeista į 

švelnesnę; 1 byla dėl direktoriaus įsakymo panaikinimo valstybės tarnautojo vertinimo klausimu 

nebaigta nagrinėti; 4 bylos dėl Savivaldybės administracijos sprendimų panaikinimo socialinės 

paramos skyrimo klausimais: 2 atmestos, 1 byla nutraukta, pareiškėjui mirus, 1 skundas dėl 1000 Eur 

neturtinės žalos atlyginimo atmestas, piliečio apeliacinis skundas Vyriausiajame administraciniame 

teisme neišnagrinėtas. 

Vienoje administracinėje byloje Savivaldybės administracija buvo trečiuoju suinteresuotu 

asmeniu dėl projektų valdymo agentūros sprendimo panaikinimo, atmesta, apeliacinis skundas 

Vyriausiajame administraciniame teisme neišnagrinėtas. 

Procesinė padėtis civilinėse bylose. Savivaldybės administracija 12 civilinių bylų buvo: 4 

bylose – atsakovu, 2 – ieškovu, 4  – suinteresuotu asmeniu, 2  – trečiuoju asmeniu.  

Civilinės ginčo teisenos bylos. Atsakovu Savivaldybės administracija buvo 4 bylose : 1 byloje –  

dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo ir statinių nugriovimo pagal Valstybinės teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcijos ieškinį – ieškinys atmestas,  2 bylos dėl viešųjų pirkimų procedūrų:  1 

patenkinta, 1 atmesta, apeliacinis skundas atmestas, 1 – dėl daiktinių teisių nuginčijimo ir seniūnijos 

dokumento panaikinimo – patenkinta. 

Savivaldybės administracija pateikė 2 civilinius ieškinius baudžiamosiose bylose dėl padarytos 

žalos 767 Eur atlyginimo,  bylos neišnagrinėtos. 

Trečiuoju asmeniu Savivaldybės administracija buvo 2 bylose: 1 – dėl skolos priteisimo  

sustabdyta, 1 byla dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo – ieškinys atmestas, piliečio apeliacinis 

skundas neišnagrinėtas. 
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Civilinės ypatingosios teisenos bylos. 4 bylose Savivaldybės administracija buvo suinteresuotu 

asmeniu: 2 pareiškimai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo patenkinti, 2 bylos nebaigtos.  

 

18. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMAS 

 

Viešųjų pirkimų skyrius yra Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos (toliau – 

Administracija) struktūrinis padalinys, organizuojantis ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka 

vykdantis  prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus Administracijoje ir struktūriniuose 

teritoriniuose padaliniuose – seniūnijose. Savo darbe skyrius 2017 m. vadovavosi Administracijos 

direktoriaus patvirtintais skyriaus nuostatais, Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis ir Viešųjų 

pirkimų organizavimo taisyklėmis, o nuo 2017 m. liepos 1 d. ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

patvirtintu mažo vertės pirkimų tvarkos aprašu. Pagrindinis Viešųjų pirkimų skyriaus tikslas taip 

organizuoti viešųjų pirkimų vykdymą, kad prekėms, paslaugoms ir darbams skirtos lėšos būtų 

panaudotos taupiai ir racionaliai, taip pat didinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, tobulinti viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarką, siekiant užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams. 

Per 2017 metus Administracijoje ir seniūnijose buvo atlikti 4 tarptautiniai viešieji pirkimai, 

kurių vertė 866 398,56 Eur,  19 supaprastintų atvirų konkursų, kurių vertė 1 210 814,91 Eur, 1157 

mažos vertės pirkimai, kurių vertė 2 118 763,82  Eur ir 34 pirkimai buvo atlikti naudojantis Centrinės 

perkančios organizacijos (CPO) katalogu, kurių vertė 77 405,86 Eur. Viešųjų pirkimų skyrius 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CPV IS) paskelbė 32 skelbimų apie 

pirkimus, už kiekvieną įvykusį atvirą pirkimą  Viešųjų pirkimų tarnybai buvo pateiktos viešųjų pirkimų 

procedūrų ataskaitos bei ataskaita apie įvykdytus mažos vertės pirkimus. Taip pat per 2017 metus buvo 

parengtos, nustatyta tvarka suderintos, pasirašytos, užregistruotos ir CVP IS paviešintos 329 prekių, 

paslaugų ir darbų pirkimų sutartys. 

Per 2017 metus Administracijoje ir seniūnijose buvo atlikti 4 tarptautiniai viešieji pirkimai, 20 

supaprastintų atvirų konkursų, kurių bendra vertė 3 592 920,48 Eur ir buvo sutaupyta 1 295 632,42 Eur. 

Taip pat atlikti 1157 mažos vertės pirkimai, kurių vertė 2 118 763,82  Eur ir 34 pirkimai naudojantis 

Centrinės perkančios organizacijos (CPO) katalogu, kurių vertė 77 405,86 Eur. 
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19. TURTO VALDYMAS  

 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nefinansinio turto įsigijimo savikaina – 71,87 mln. 

Eur, likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. – 40,37 mln. Eur. Valstybei nuosavybės teise priklausančio 

ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo nefinansinio turto įsigijimo savikaina – 23,74 mln. Eur, 

likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. – 4,30 mln. Eur. 

Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą patikėjimo teise valdo, 

naudoja ir disponuoja juo Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos ir  savivaldybės įmonė, 

o pagal turto patikėjimo sutartis – UAB ,,Kaišiadorių vandenys“ ir UAB ,,Kaišiadorių šiluma“. Teisės 

aktų nustatyta tvarka, juridiniai asmenys, gavę Savivaldybės tarybos sutikimą, gali jų veiklai 

nereikalingą turtą nuomoti ar perduoti panaudos pagrindais.  

2017 m. nekilnojamojo turto viešame aukcione parduoti trys objektai, kurie įtraukti į viešame 

aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašą – Pastatas – gyvenamas     namas 

Kieliškių k. Palomenės sen., gyvenamojo namo dalis Antakalnio k., Rumšiškių sen. ir buvusios 

mokyklos pastatas Savarinės k. Žaslių sen. Visas turtas parduotas už 6119,00 Eur. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 955 perdavė 

Kaišiadorių rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei 

nuosavybės teise priklausantį ir Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos patikėjimo teise 

valdytą turtą, Pravieniškių k. Pravieniškių sen., kurio bendra likutinė vertė 2017 m. lapkričio 31 d. – 

425503,32 euro. Šį turtą Kaišiadorių rajono savivaldybė perdavė pagal patikėjimo sutartį UAB 

,,Kaišiadorių vandenys“. 

2017 m. už licencijų, leidimų išdavimą, jų patikslinimą  Savivaldybės biudžetas  papildytas – 

4939,00 Eur, iš jų: 

1. už alkoholio licencijų išdavimą, patikslinimą  – 2072,00 Eur (8 vnt.); 

2. už tabako licencijų išdavimą – 1062,00 Eur (9 vnt.); 

3. už transporto licencijas ir  licencijų kopijas, leidimą taksi veiklai, pavežėjimo paslaugas – 

326,00 Eur ( 8 vnt.); 

4. už vienkartinių licencijų mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose 

išdavimą – 1479,00 Eur (87 vnt.). 

Per 2017 metus panaikinta  9 licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir 8 

licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. 
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Už negyvenamųjų patalpų nuomą per 2017 m. surinkta 74752,34 Eur nuompinigių. Palyginti su 

2016 m. rezultatais, nuompinigių yra surinkta  1402,27 Eur mažiau. 

Kaišiadorių rajono savivaldybė kontroliuoja 3 įmones: UAB ,,Kaišiadorių vandenys“, UAB 

,,Kaišiadorių šiluma“ ir SĮ ,,Kaišiadorių paslaugos“. Visos įmonės 2017 metus dirbo pelningai.  

 

 

 

SĮ ,,Kaišiadorių paslaugos" 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 
Darbuotojų skaičius 57 54 51 
*Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. € 36,2 10,3 10,5 
    
    
UAB ,,Kaišiadorių šiluma" 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Darbuotojų skaičius 50 50 50 
*Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. € 59 112,7 130 
    
    
UAB ,,Kaišiadorių vandenys" 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Darbuotojų skaičius 84 74 75 
*Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. € 124,4 60,6 30 

* Grynasis pelnas (nuostolis) pateiktas preliminarus, duomenys iki 2018-05-01 gali  keistis. 

2017 m. gruodžio 29 d. asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose 

buvo įrašyti 165 asmenys ir šeimos: jaunų šeimų – 31, šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų 

(įvaikių), – 27, likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų – 19, neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių 
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ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, 

kuriose yra tokių asmenų – 18, bendrajame – 62, socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio 

būsto sąlygų pagerinimą – 8. Tai yra 8 asmenimis ir šeimomis daugiau nei tokiu pat laikotarpiu 2016 

metais. 

Per 2017 metus gauta 50 asmenų ir šeimų prašymų įrašyti juos į asmenų ir šeimų, turinčių teisę 

į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, iš jų į jaunų šeimų – 10, šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų 

(įvaikių) – 5, likusių be tėvų globos asmenų (šeimų) – 7, neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, 

įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, 

kuriose yra tokių asmenų – 3, bendrąjį – 20, socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio 

būsto sąlygų pagerinimą – 5. Tai yra 20 prašymų daugiau negu 2016 metais. 

8 šeimos pateikė prašymus dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo. Visoms 8 šeimoms 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, nustatyta teisė į 

paramą būstui įsigyti ir išduotos pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti. 

6 asmenims ir šeimoms išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, tai yra 3,63 proc. nuo visų 

laukiančiųjų socialinio būsto nuomos. 

2017 metais 4 asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, deklaruotas turtas (įskaitant gautas 

pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 25 procentais viršijo Lietuvos Respublikos paramos 

būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi teisės aktais ir atsižvelgdama į šių asmenų 

prašymus, priėmė sprendimą visoms 4 šeimoms išnuomoti būstus kaip savivaldybės būstus rinkos 

kaina.  

Savivaldybės būsto fondą 2017 m. gruodžio mėn. sudarė 181 būstas: 75 savivaldybės būstai ir 

106 socialiniai būstai. Per 2017 metus 2 savivaldybės būstai parduoti šių būstų nuomininkams, kurie 

nuomojosi savivaldybės būstus ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kurie tuose būstuose buvo 

išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos. Už parduotus būstus 

2017 metais gauta 34000 Eur. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme yra numatyta, kad lėšos, 

gautos pardavus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, pervedamos į savivaldybės 

biudžetą ir naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai. Per 2017 metus šios lėšos panaudotos nebuvo, 

kadangi jas panaudoti buvo numatyta prisidedant prie projekto „Socialinio būsto fondo plėtra 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ pagal 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“, kur yra reikalingas 15 proc. 

prisidėjimas iš savivaldybės biudžeto.  



137 
 

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti 2017 

metais Kaišiadorių rajono savivaldybei buvo skirta 1300 Eur valstybės biudžeto specialioji tikslinė 

dotacija. Šia paramos forma nepasinaudojo nė vienas asmuo ir šeima, turintys teisę gauti būsto nuomos 

ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją. To priežastis galėtų būti ta, kad mūsų 

savivaldybėje nėra būsto nuomos rinkos ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartys 

privalo būti įregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. 

 

20. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto patikslintas pajamų (mokesčių, pajamų, 

dotacijų ir sandorių) planas įvykdytas 95,8 % (planas – 27780,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 26619,9 tūkst. 

Eur), iš to skaičiaus: mokesčiai – 104 % (planas – 13526,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 14067,2 tūkst. Eur), 

dotacijos – 88,6 % (planas – 13109,3 tūkst. Eur, įvykdyta – 11619,1 tūkst. Eur), kitos pajamos – 88,2 

% (planas – 984,7 tūkst. Eur, įvykdyta – 868,9 tūkst. Eur), materialiojo ir nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos – 40,4 % (planas –160,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 64,7 tūkst. Eur). 

2017 m. į savivaldybės biudžetą gauta: gyventojų pajamų mokesčio – 509,2 tūkst. Eur, daugiau 

negu planuota (planas – 11680,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 12189,2 tūkst. Eur), nekilnojamojo turto 

mokesčio negauta 0,5 tūkst. Eur (planas – 1500,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 1499,5 tūkst. Eur), žemės 

mokesčio gauta 20,2 tūkst. Eur daugiau (planas –250 tūkst. Eur, įvykdyta – 270,2 tūkst. Eur), nuomos 

mokesčio už valstybinę žemę gauta 0,7 tūkst. Eur daugiau (planas – 80 tūkst. Eur, įvykdyta – 80,7 

tūkst. Eur).  

Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto išlaidų planas (įskaičiuojant ilgalaikes paskolas) 

įvykdytas 91,1 % (asignavimų planas  – 28730,4 tūkst. Eur, įvykdyta – 26162,2  tūkst. Eur). 

Į valstybės biudžetą grąžintos nepanaudotos 2017 m. specialios tikslinės dotacijos – 47,1 tūkst. 

Eur, iš to skaičiaus: socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 10,9 tūkst. Eur, 

socialinei paramai mokiniams teikti – 16,9 tūkst. Eur, socialinėms paslaugoms finansuoti – 14,5 tūkst. 

Eur, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumą – 1,6 

tūkst. Eur, neformaliajam vaikų švietimui – 1,2 tūkst. Eur, neveiksnių asmenų būklės užtikrinimo 

funkcijai vykdyti – 1,0 tūkst. Eur. 

Savivaldybės skolinių įsipareigojimų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. – 4463,2 tūkst. Eur,  

savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimo dokumentus dėl savivaldybės 
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kontroliuojamų įmonių paskolų – 1169,9 tūkst. Eur. Savivaldybės mokėtinų sumų likutis 2017 m. 

gruodžio 31 d. – 302,2 tūkst. Eur. 

 

 

21. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ VYKDYMAS 

 

Savivaldybės taryba 2017 m. priėmė ir Savivaldybės administracijai pateikė 313 sprendimų 

(2016 m. – 347, 2015 m. – 551, 2014 m. – 495, 2013 m. – 452), iš jų iki metų pabaigos: įvykdyti – 211 

(67,41 %), buvo vykdomi – 26 (8,3 %), norminiai – 75 (23,96 %). Nevykdomas 1 savivaldybės tarybos 

sprendimas: 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. V17-183 „Dėl techninės klaidos bendrajame plane 

taisymo 

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. V17-183 „Dėl 

techninės klaidos bendrajame plane taisymo“ nusprendė pataisyti techninę klaidą ir pavesti 

Savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti Savivaldybės bendrojo plano pakeitimą ir 

koregavimą supaprastinta tvarka. 

Dėl šio sprendimo vykdymo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija kreipėsi į 

Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija). 

Inspekcija 2017 m. spalio 3 d. raštu Nr. 2D-13794 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų ir dėl bendrojo 

plano keitimo ar koregavimo“ nurodė, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017-08-24 

sprendime Nr. V17-183 nustatyti Kaišiadorių rajono teritorijos bendrojo plano (toliau – bendrasis 

planas) pakeitimai negali būti laikomi bendrojo plano techninės klaidos taisymu ir koreguojami 

supaprastinta tvarka (nevykdant teritorijų planavimo proceso).  

Pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8, 76 punktą, savivaldybės bendrojo plano 

techninė klaida – spausdinimo, skaičiavimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kita klaida, kurią ištaisius 

nekinta savivaldybės bendrojo plano sprendinio esmė. 

Žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimas yra vienas pagrindinių bendrojo plano 

sprendinio reglamentų. Savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendime Nr. V17-183 nuspręsta pataisyti 

bendrajame plane padarytą techninę klaidą – o tai yra pagrindinių bendrojo plano sprendinio 

reglamentų keitimas. Todėl šiuo atveju toks bendrojo plano koregavimas  negali būti vertinamas kaip 

techninė klaida. 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl techninės klaidos ištaisymo prieštarauja 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8,  134 p., kuriame reglamentuojama, kad konkrečiu 

atveju teisė spręsti, ar bendrasis planas gali būti koreguojamas, suteikta planavimo 

organizatoriui, o ne savivaldybės tarybai. Tai patvirtino ir Inspekcija 2017 m. spalio 3 d. raštu Nr. 

2D-13794. 

Savivaldybės taryba 2016-04-28 sprendimu Nr. V17-117 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“ nusprendė keisti Bendrąjį planą – 

yra vykdomas Bendrojo plano keitimo procesas. 

Savivaldybės administracija 2017 m. spalio 12 d. išsiuntė paklausimą dėl žemės gelmių 

naudojimo planų ir dėl Bendrojo plano keitimo ar koregavimo Valstybinei teritorijų planavimo ir 

statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Inspekcija 2017-11-16 raštu Nr. 2D-16018(6.5) „Dėl 

žemės gelmių naudojimo plano rengimo, bendrojo plano keitimo, koregavimo“ nurodė, kad atsižvelgus 

į tai, kad jau pradėtas bendrojo plano keitimas, norint rengti koregavimą, turi būti nutrauktas 

(sustabdytas) bendrojo plano keitimo procesas. 

Todėl Savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 sprendimas Nr. V17-183 negali būti 

vykdomas, nenutraukus bendrojo plano keitimo proceso, kuris pradėtas, vykdant Savivaldybės 

tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. V17-117.  

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Savivaldybės tarybos 

2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. V17-55, 54 p. nustatyta, kad kiti subjektai, turintys teisę   pateikti 

Tarybai sprendimų projektus, juos rengia ir privalo suderinti su Savivaldybės administracijos Teisės 

skyriaus darbuotoju.  

Savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V17-183 projektą pateikė 

Savivaldybės tarybos narys M. Mitkus, projektas nebuvo  suderintas su Savivaldybės administracijos 

tarnautoju (teisininku) ir pateiktas Savivaldybės tarybai, pažeidžiant Reglamente nustatytą tvarką.  

Todėl šis sprendimas negalėjo būti vykdomas, nes Savivaldybės administracija yra saistoma bendrojo 

teisės principo, taikomo teismų praktikoje, kad iš neteisės teisė neatsiranda (LAT sprendimas 

civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2013;  Nr. 3K—6/2010 ir kt.). 
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II. SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2016–2018 M. VEIKLOS PLANO 

VYKDYMO ANALIZĖ 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas sudarytas 

vadovaujantis  Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginiu planu bei teisės aktais, 

reglamentuojančiais savivaldybės veiklą. 2017 m. buvo numatyta 173 priemonės, 44 uždaviniai, 

siekiant 23 Strateginio veiklos plano tikslų. Šio plano įgyvendinimo 2017 m. stebėsenos rezultatai rodo, 

kad Strateginis veiklos planas 2017 m. pagal įgyvendintų priemonių skaičių įvykdytas 84,75 proc. Iš 

177 priemonių įvykdyta 154, nevisiškai 8, neįvykdyta 15. 

Detalesnė Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano 2017 metų 

vykdymo ataskaita pateikiama atskirame dokumente. 

 

III. SENIŪNIJŲ VEIKLOS PROGRAMŲ VYKDYMO ANALIZĖ 

1. KAIŠIADORIŲ MIESTO SENIŪNIJA 
 

2018 m. sausio 1 d. duomenimis, seniūnijoje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 8560  gyventojų. 

2017 m. sausio 1 d. duomenimis, seniūnijoje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičius − 8696, 

asmenų. Per 2017 metus sumažėjo 136 gyventojais. Seniūnijoje − 4 seniūnaitijos, veikia 3 

bendruomenės, kuriose yra išrinkti 4 seniūnaičiai. 

Seniūnijų veiklos programos priemonei 13.01.01.01 „Seniūnijos ir seniūno funkcijų vykdymas 

Savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose seniūnijose“ vykdyti buvo 

skirta  19900,00 Eur, panaudota 19382,60 Eur, priemonė įvykdyta 97,4 proc. Liko nepanaudota 517,40 

Eur asignavimų. Skirtos lėšos panaudotos seniūnijos pastatui išlaikyti, remontuoti, transporto, ryšio 

išlaidoms, kanceliarinėms prekėms, darbo įrankiams įsigyti, reprezentacijai, darbuotojų kvalifikacijai 

kelti ir kitoms reikmėms. 

Programos priemonėje 13.02.01.01 „Seniūnijų kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų 

tvarkymas, priežiūra, apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“ lėšos 

skirtos seniūnijos keliams, gatvėms, takams prižiūrėti, sniegui valyti, kelio ženklams įrengti, atsiskaityti 

už tiekiamą elektros energiją ir elektros tinklų priežiūros paslaugas, civilinių ir karių kapinių, vaikų 

žaidimų aikštelėms ir kitoms bendrojo naudojimo teritorijoms tvarkyti ir prižiūrėti, gėlynams, šunų 

vedžiojimo aikštelei prižiūrėti, gyventojams skatinti puoselėti aplinką, komunalinėms ir žaliosioms 

atliekoms išvežti bei rūšiuoti kapinėse ir kitose bendrojo naudojimo teritorijose. Programai vykdyti 
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patikslinus skirta 375500,00 Eur, panaudota − 369492,00 Eur. Priemonė įvykdyta 98,4 proc. Liko 

nepanaudotų 6008,00 Eur asignavimų.  

Priemonei 13.02.01.02 Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra 38600,00 Eur kasinės 

išlaidos − 37340,93 Eur. Priemonė įvykdyta 96,7 proc. Liko nepanaudotų asignavimų 1259,07 Eur. 

Seniūnijoje − 85 socialiniai būstai. Socialinio būsto ir turto inventorizavimo priemonei 

13.03.01.01 vykdyti buvo numatyta 16000,00 Eur (lėšos surinktos už socialinio būsto nuomą), 

panaudota 14880,00 Eur. Liko nepanaudotų 1120,00 Eur. Už šias lėšas  atlikti įvairūs remontai, darbai 

14-oje socialinių būstų. 

Seniūnijos veikla socialinės apsaugos ir vaiko teisių srityse: 280 prašymų piniginei socialinei 

paramai gauti; 272 asmenų prašymai Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramai 

gauti; 34 prašymai  vienkartinei pašalpai gauti; 55 prašymai   socialinei paramai mokiniams gauti; 100 

prašymų išmokai gauti; surašyti − 336 buities tyrimo aktai; 45 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo 

aktai; pateikta 15 prašymų specialių poreikių lygio nustatymui; pateiktas 91 socialinių paslaugų 

poreikių vertinimas; priimtas 91 prašymas socialinėms paslaugoms gauti; išrašyta  160 siuntimų  atlikti 

visuomenei naudingą veiklą. 

Seniūnija dalyvavo organizuojant 4 muges: Pavasario, Paukščių festivalio, Rudens bei 

Kalėdinę, kurių metu buvo išduoti leidimai 364 prekybininkams. Atlikti 162 notariniai veiksmai; 

išleista 20 seniūno veiklos įsakymų; išduoti 74 leidimai prekiauti (neįskaitant dalyvaujantiems  

mugėse); išduota 117 leidimų laidoti; išduoti 3  leidimai organizuoti komercinius renginius; išduotos 

137  šeimos sudėties pažymos; parengta ir išsiųsta 319 įvairių raštų; išduoti 9 leidimai vykdyti 

kasinėjimo darbus; sudaryta 190 sutarčių su asmenimis dirbančiais  neatlygintinus viešuosius darbus; 

parengta 12 viešųjų pirkimų sutarčių projektų. Surinkta – 4585,00 Eur vietinių rinkliavų, kai tuo tarpu 

2016 metais buvo 581,65 Eur. Surinkimas padidėjo beveik 8 kartus. 

 

2. KAIŠIADORIŲ APYLINKĖS SENIŪNIJA 
 

Kaišiadorių  apylinkės seniūnijoje 2018 m. sausio 1 d. gyvena 2206 gyventojai.  Kaišiadorių 

apylinkės seniūnijoje − 6 seniūnaitijos: Kasčiukiškių, Gudzenkos, Pavasario, Gudienos, Sodų ir 

Vilkiškių, kuriose išrinkti 6 seniūnaičiai. 

Kaišiadorių apylinkės seniūnijos 2017 m. biudžeto planą su patikslinimais sudarė 93100,00 Eur. 

Išlaidos sudarė 92520,65 Eur. Seniūnas, kaip asignavimų valdytojas, veiklą vykdė pagal patvirtintą 

seniūnijos Metinį veiklos planą, kurį sudarė 4 priemonės. 

Priemonės Seniūnijos ir seniūno funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos veiklos 
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organizavimas Savivaldybės administracijos struktūriniame teritoriniame padalinyje − seniūnijoje 

įgyvendinimui buvo skirta − 11000,00 Eur. Iš jų buvo panaudoti 10784,00 Eur. Lėšos panaudotos 

atsiskaityti už komunalines paslaugas, transportui išlaikyti, kanceliarinėms prekėms, ryšio paslaugoms, 

darbuotojų  kvalifikacijai kelti, priemonėms, skiriamoms visuomenei naudingai veiklai atlikti, įsigyti, 

prekėms, reikalingoms seniūnijos patalpų remontui ir priežiūrai. 

Vykdant seniūnijos pagrindines funkcijas 2017 metais atlikti 64 notariniai veiksmai; gauti ir 

išnagrinėta 29 prašymai ir skundai; išduota 130 pažymų; 13 charakteristikų; 19 leidimų laidoti; gauti ir 

užregistruota 178 dokumentai; užregistruota 213 informacinių siunčiamųjų dokumentų; priimtos 157 

gyventojų atvykimo ir išvykimo deklaracijos; išduotos 73 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą; 

įtraukti 3 gyventojai į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;  priimti 7 sprendimai dėl 

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimo ar keitimo. 

Priemonės „Seniūnijos kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, 

apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“ įgyvendinimui, įskaitant 

patikslinimus, skirta 61821,00 Eur, panaudoti 61555,00 Eur. Gatvių apšvietimui išleisti  19449,00 Eur. 

iš jų: apšvietimo linijų priežiūrai – 3629,00 Eur, linijų remontui – 3084,00 Eur, apmokėti už elektros 

energiją – 12734,00 Eur. Komunalinio ūkio plėtrai išleista 12838,00 Eur asignavimų. 9473,00 Eur 

asignavimų išleista Vilkiškių tvenkinio pralaidos atstatymui, 1755,00 Eur išleista sporto aikštyno tvoros 

įrengimui, 981,00 Eur trinkelių tako įrengimui prie Vilkiškių kapinių,  629,00 Eur išleista Bartaičių g. 

tvarkymui ir kitoms smulkioms paslaugoms. 

Bendro naudojimo teritorijų (parkų, skverų, žaliųjų plotų, kapinių, žmonių lankomų vietų) 

tvarkymui, šaligatvių ir aikštelių priežiūrai ir sniego valymui nuo kelių ir gatvių, gyventojų skatinimui 

tvarkyti ir prižiūrėti gyvenamąją aplinką skirta −  28628,00 Eur, iš jų panaudota − 28366,00 Eur. 

Tvarkytos ir šienautos 5-erių kapinių ir bendro naudojimo teritorijos, kurios sudarė 8,14 ha ploto, valyti 

Gudienos k. šaligatviai, aikštelės, autobusų sustojimo peronai, seniūnijos administracinio pastato 

teritorija.  Asignavimai taip pat panaudoti  gėlėms − teritorijų puošimui. Komunalinių, didžiųjų ir 

bešeimininkių atliekų tvarkymo bendro naudojimo teritorijose paslaugos kontrolei ir apmokėjimui  

išleista 1981,00 Eur.  Vežtos komunalinės ir žaliosios atliekos iš seniūnijos kapinių ir bendro naudojimo 

vietų, išvežtos bešeimininkės atliekos iš Keturokų, Šaknių, Gudienos kaimų.  

Savivaldybės žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus lėšomis, skiriamomis želdynų veisimui,  

apželdinta dekoratyviniais augalais Dirbtuvių ir Palomenės gatvių sankryža Gudienos k. 

Priemonės „Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra įgyvendinimui“ 2017 m. skirta 

17973,00 Eur, panaudota −  17877,62 Eur. Griovių atstatymui įrengiant pralaidas Dirbtuvių g. 
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Gudienos k. panaudota − 1884 Eur; kelio ženklinimui − 70 Eur; 9609,00 Eur panaudoti Pievų g. 

Gudienos k. paprastajam remontui – asfaltavimui; 6152,00 Eur panaudota 240 m3 žvyro vežimui ir 

išlyginimui, gerinant seniūnijos intensyviausio eismo žvyrkelius ir kitoms išlaidoms. 

Vietinės reikšmės keliams ir gatvėms remontuoti ir prižiūrėti buvo skirta 18019,00 Eur iš Kelių 

priežiūros fondo. Lėšos buvo administruojamos Savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros 

ir urbanistikos skyriaus. Lėšos panaudotos seniūnijos 50 km kelių ir gatvių su žvyro danga ir gruntkelių 

priežiūros darbams (žvyro atvežimui, profiliavimui ir greideriavimui – 14631,00 Eur ir seniūnijos 

asfaltbetonio dangos gatvių duobių užtaisymui (120 kv. m) – 3388 Eur. 

Priemonės „Seniūnijos teritorijoje esančių socialinių būstų remontas, priežiūra“ vykdymui 2017 

m. iš biudžete numatyti 2306,00 Eur ir 240,00 Eur buvo surinkta už būsto nuomą.  Biudžeto lėšos 

panaudotos Kasčiukiškių k., Mokyklos g. 7 esančio socialinio būsto šildymo sistemos remontui – 

židinio-krosnelės pastatymui ir įrengimui ir socialinio būsto, esančio Kasčiukiškių k. Slabados g. 7, 

vieno lango pakeitimui ir kamino apskardinimui. Lėšos, surinktos už socialinio būsto nuomą, perkeltos 

į kitų metų biudžetą. 

 

3. KRUONIO SENIŪNIJA 
 

Kruonio seniūnijos teritorijos plotas – 22350 ha. Seniūnijai priklauso 96 kaimai. 2018 m. sausio 

1 d.  deklaravę savo gyvenamąją vietą −  2767 gyventojai.  

2017 metų seniūnijos metinis asignavimų planas su patikslinimais buvo 110600,00 Eur. Iš kurių 

panaudota − 99766,00 Eur. Kruonio seniūnas, kaip asignavimų valdytojas, vykdė 1 programą, kurios 

įgyvendinimui yra patvirtintos trys priemonės. 

Priemonė 13.01.01.01 „Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos 

veiklos organizavimas Savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose – 

seniūnijose“. Priemonės asignavimų planą sudarė 18800,00 Eur panaudota 13861,07 Eur, lėšos 

panaudotos seniūnijos pastatui išlaikyti (šiluma, vanduo, elektra, einamasis remontas, priežiūra, 

transporto priemonėms išlaikyti, kanceliarinėms prekėms įsigyti, apmokėti už ryšio paslaugas, 

personalo kvalifikacijai kelti ir pan.). Nupirkta įrankių ir priemonių atliekantiems visuomenei naudingą 

veiklą, apmokėta už kurą. 

Priemonė 13.02.01.01 ,,Seniūnijų kelių, gatvių, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, 

priežiūra, apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“. Priemonės 

asignavimų planą sudarė 47800,00 Eur, panaudoti − 42144,90 Eur. Lėšos panaudotos gatvių 

apšvietimui − apmokėta už elektros energiją, gatvių apšvietimo tinklų prižiūra, remontuota (pirkti 
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šviestuvai ir lempos), už bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo bei priežiūros paslaugas (R. 

Ambroževičiaus IĮ, UAB,,Kaišiadorių vandenys“), apmokėta už atliekų tvarkymo paslaugas (SĮ 

,,Kaišiadorių paslaugos“, UAB ,,Kaišiadorių butų ūkis“), įrengta vandens pralaida kelyje Kr68 

(Saulučiai−Ąžuolinė), remontuota vandens pralaida kelyje Kr 114 (Plaskūnų Būda−Paukštiškės), dėl 

lietaus vandens išgraužų kelias Kr 17 (Purvininkai–Migonys), Kr 23 (Domeikiemis−Pranapolis) ir Kr 

56 (kelias į Šnipelių kapines), dėl atliekamų oro linijos Kruonis–Alytus darbų, tvarkyti sugadinti 

seniūnijos keliai Kr 67 (Kalno g.), (VRK 1803−Saulučiai), Kr68 (Saulučiai–Ąžuolynė), Kr 

55(Vladipolis Plaskūnų būda), atliktas remontas, tilto turėklų ir atspindinčių kelio ženklų, kelyje Kr 4 

(Sekionys–Darsūniškis), Jonyliškių kapinėse suremontuota dalis (24 m. kapinių tvoros, įsigyta gatvių 

lentelių ir gatvių nuorodų su stovais. 

Priemonei 13.02.01.02 „Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra“ skirti asignavimai 

39400 Eur, panaudota 39325,54 Eur. Įrengta vandens pralaida kelyje Kr68 (Saulučiai–Ąžuolinė), 

remontuota vandens pralaida kelyje Kr 114 (Plaskūnų Būda–Paukštiškės), dėl lietaus vandens išgraužų 

kelias Kr 17 (Purvininkai–Migonys), Kr 23 (Domeikiemis–Pranapolis) ir Kr 56 (kelias į Šnipelių 

kapines), dėl atliekamų oro linijos Kruonis–Alytus darbų, tvarkyti sumaitoti seniūnijos keliai Kr 67 

(Kalno g), (VRK 1803–Saulučiai), Kr68 (Saulučiai–Ąžuolynė), Kr 55(Vladipolis Plaskūnų būda). 

Atliktas remontas, tilto turėklų ir atspindinčių kelio ženklų, kelyje Kr 4 (Sekionys– Darsūniškis). 

Priemonė 13.03.01.01 ,,Seniūnijos teritorijoje esančių socialinių būstų remontas, priežiūra“. 

Programos asignavimų plane numatyta 4600,00 Eur, panaudota − 4000,00 EUR (Vilūnų kaime 

socialiniame būste pakeista vandentiekio ir nuotekų sistema, Kruonio miestelyje socialiniame būste 

pakeista elektros instaliacija, Anglininkų kaime socialiniame būste pakeista kuro šildymo sistema).  

2017 m. seniūnijoje priimtos 553 paraiškos išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, 

gauti 87 prašymai; atnaujinta ir užregistruotos − 885 valdos ŽŪIKVC registre; išduotos − 146 pažymos 

apie iš valstybės nuomojamą žemę; atlikti 6 pranešimai valdų perdavimo veiksmų forma A4; pieno 

mažinimo programoje užpildytos 2 paraiškos; ankstyvo pasitraukimo mirus dokumentų perdavimui 

užpildytas − 1 prašymas; dėl žuvusių pasėlių apklausta 30 ūkininkų; dėl dalyvavimo 2018 m. 

programoje statant gamybinius pastatus apklausta 15 ūkininkų; veterinarijos tarnybai pateikti 124 

raštai; NMA pateikti sutikslinti 40 pareiškėjų duomenys; bičių ūkių atnaujinimo – 24 atvejai. 

Seniūnijoje priimta prašymų dėl:  išmokos gimus vaikui – 14; išmokos vaikui – 76; paramos 

mokiniams – 59; prašymų socialinės pašalpoms – 100; kietojo kuro kompensacijos – 4; vienkartinių 

pašalpų – 23; maisto iš intervencinių atsargų paslaugos suteiktos – 203 šeimoms.  Socialinių paslaugų 

gavėjų skaičius, kuriems buvo įvertintas socialinių paslaugų poreikis – 22; vienas neįgalusis asmuo, 
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kuriam buvo įvertinti specialieji poreikiai; aplankyta 121 šeima ir surašytas 121 buities tyrimo aktas; 2 

prašymai dėl vienkartinės pašalpos besilaukiančiai motinai. 

2017 metais atlikti 83 notariniai veiksmai, iš jų: patvirtintos 59 kopijos; patvirtinta 20 parašų 

tikrumas; patvirtinti 4 įgaliojimai; gyventojams išduota 226 pažymos; gauta 23 gyventojų pasiūlymai ir 

prašymai,  kuriems parengti atsakymai, gauti ir registruoti 622 dokumentai; išsiųsta 260 informacinių 

dokumentų; išduotos 103 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą; priimta 119 atvykimo ir 54 

išvykimo deklaracijos; priimti 37 sprendimai dėl deklaravimo duomenų keitimo, taisymo ar naikinimo; 

išduotos 4 pažymos apie asmenų įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių apskaitą; išduotos 6 

pažymos gyvenamosios patalpos savininkui apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje 

gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis; išduota 80 leidimų laidoti, 87 leidimai prekiauti, sudaryta 263 

sutartys su visuomenei naudingą veiklą atliekančiais asmenimis. 

 

4. NEMAITONIŲ SENIŪNIJA 
 

Nemaitonių seniūnija yra pietinėje Kaišiadorių rajono dalyje. Seniūnijos plotas – 6285 ha. 2017 

m. sausio 1 d. seniūnijoje gyveno 571 gyventojas, o 2018 m. sausio 1 d. – 538 gyventojai. Seniūnija 

įsikūrusi Varkalių kaime, kuris geografiniu požiūriu yra seniūnijos centre. Šiame kaime gyvena – 73 

gyventojai. Seniūnijos teritorijoje – 28 kaimai, medicinos punktas, dveji bendruomenės namai, 1 

kultūros salė, biblioteka, kurioje 2008  metais pradėjo veikti viešasis internetas. Daugiausia gyventojų 

gyvena Varkalių kaime – 73, Nemaitonių kaime – 69, Mičiūnų kaime – 66 gyventojai.  Seniūnijos 

teritorijoje  Dūdiškių  kaime yra cerkvė, o Varkalių kaime – koplyčia. 

Seniūnijai iš savivaldybės biudžeto 2017 metais buvo skirta  69300,00 eurų, panaudota 

57992,00 eurai. 2017 metais seniūnija vadovavosi seniūnijų veiklos programa.  Programos 

įgyvendinimui Nemaitonių seniūnijai patvirtintos dvi priemonės.  

Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei  naudingos veiklos  organizavimas. 

Savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose – seniūnijose. Šiai priemonei 

vykdyti buvo patvirtinta 10600,00 eurų asignavimų. Priemonės įgyvendinti panaudoti  8707,00 eurai.  

Seniūnijų kelių, gatvių, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, apšvietimas, atliekų 

tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką. Šiai priemonei Nemaitonių seniūnijai buvo skirta 

58700,00 eurų, panaudota − 49285,00 eurai. Papildomai gautos lėšos liūties sugadintų kelių remontui. 

2017 metais gauti 73 prašymai paramai iš intervencinių atsargų maisto produktams gauti; 

surašyti 44 buities tyrimo aktai; 7 prašymai mokiniams socialiniai paramai gauti, 89 prašymai piniginei 

socialinei paramai. 
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Gyventojams, įstaigoms bei organizacijoms išduota 512 įvairios paskirties pažymų; atliktas 31 

notarinis veiksmas; 42 veiksmai susiję su gyvenamosios vietos deklaravimu. Gyventojams sudarytos 

sąlygos anonimiškai pareikšti nuomonę apie seniūnijos darbą, antradieniais pratęstas seniūnijos darbo 

laikas, gyventojams aptarnauti. 

Seniūnija  sudaryta iš 3 seniūnaitijų: Mičiūnų krašto, Varkalių ir Nemaitonių krašto, kuriose 

dirba trys seniūnaičiai. Seniūnijoje aktyviai veikia dvi bendruomenės: Nemaitonių seniūnijos 

bendruomenė ir Mičiūnų bendruomenė. 

 

5. PALOMENĖS SENIŪNIJA 

Palomenės seniūnijos plotas 20000 ha. Seniūnijai priklauso 39 kaimai, juose 2017 m. gruodžio 

31 d. gyveno 2001  gyventojas.  Seniūnijos centras – Palomenės kaimas, kuriame gyvena 266 

gyventojai, didesni kaimai Zūbiškės – 211 gyventojų, Neprėkšta – 184 gyventojai, Beloniškės – 212 

gyventojų, Tauckūnai – 211 gyventojų, Miežonys  – 166 gyventojai. Seniūnijoje įregistruotos 6 

bendruomenės: Palomenės kaimo bendruomenė, Beloniškių kaimo bendruomenė, Neprėkštos kaimo 

bendruomenė, Zūbiškių  kaimo bendruomenė, Rusių kaimo, Tauckūnų kaimo. Seniūnija suskirstyta į 

seniūnaitijas: Palomenės, Beloniškių, Neprėkštos, Zūbiškių, Tauckūnų, Pašulių. Seniūnijoje veikia 

Palomenės pagrindinė mokykla, Viešosios bibliotekos Palomenės, Neprėkštos, Zūbiškių, Tauckūnų 

filialai. Visuose filialuose veikia viešieji interneto prieigos taškai. Veikia Palomenės kultūros centras ir 

jo Zūbiškių filialas. Seniūnijoje −  Kaišiadorių PSPC Palomenės, Tauckūnų medicininiai punktai, 

Palomenės ir Būdos girininkijos, Palomenės ir Gegužinės katalikų parapijos, Kaišiadorių pašto 

Palomenės skyrius. Taip pat veikia 7 kaimo turizmo sodybos. 

BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 

Palomenės seniūnijos veiklai vykdyti patvirtinta viena „Seniūnijų veiklos“ programa. 

Programos įgyvendinimui yra patvirtintos keturios priemonės: 

1. Priemonė 13.01.01.01. „Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos 

veiklos organizavimas Savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose – 

seniūnijose“. Programos asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus metams sudarė 

13800,00 Eur, panaudota 13444,28 Eur, įvykdyta 97,42  proc. 

2. Priemonė 13.02.01.01. „Seniūnijų kelių, gatvių, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, 

priežiūra, apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“. Programos 
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asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus metams sudarė 34964,00 Eur, panaudota 

33432,81 Eur, įvykdyta 95,62  proc. 

3. Priemonė 13.02.01.02. ,,Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra“. Programos 

asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus sudarė 28436,00 Eur, panaudota 28423,37 

Eur, įvykdyta 99,96 proc. 

4. Priemonė 13.03.01.01. „Seniūnijos teritorijoje esančių socialinių būstų remontas, priežiūra“. 

Programos asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus metams sudarė 200,00 Eur, 

panaudota 132,00 Eur, įvykdyta 66,00  proc. 

Per 2017 m. įstaigoms, kurios įsikūrusios seniūnijos administraciniame pastate, už komunalines 

paslaugas buvo gautos sąskaitos už: šildymą (1837,22 Eur), elektros energiją (278,71 Eur), vandenį 

(30,58 Eur) – viso sudarė 2146,51 Eur. 

Seniūnijos kapines ir bendro naudojimo teritorijas prižiūri UAB ,,Topalis“. Seniūnijos gatvių 

apšvietimą  prižiūri UAB ,,Kaišiadorių butų ūkis“. Žaliųjų atliekų išvežimą nuo seniūnijos kapinių 

vykdė UAB ,,Topalis“  

2017 metais atlikti darbai – parengtas administracinio pastato renovacijos projektas (2500,00 

Eur), suremontuoti administracinio pastato laiptai ir įrengtas pandusas (2550,00 Eur), sutvarkytas po 

keliu pl 12 einantis melioracijos drenažas (1600,00 Eur), įrengta vandens pralaida kelyje pl 1 (1100,00 

Eur), pakeista sulūžusi pralaida kelyje pl 31 (1300,00 Eur), įrengtos gatvių pavadinimo nuorodos 

Zūbiškių kaime (798,60 Eur), pastatyti Kieliškių gyvenvietės ženklai (301,00 Eur), išvalyti seniūnijos 

administracinio pastato latakai (280,00 Eur), suremontuotas tiltelis per Bošės upelį (1300,00 Eur), 

remontuota kelio pl 39 dalis (5098,00 Eur), pastatytas lauko tualetas prie Eitekonių kapinių (800,00 

Eur), pagamintos namų numerių lentelės (299,00 Eur), remontuotas kelias pl 31 (5395,00 Eur), 

atnaujintas pėsčiųjų perėjos ženklinimas Palomenės kaime (90,00 Eur), įrengtas kelias į Rusių kapines 

(6093,00 Eur), pagamintos 2 skelbimų lentos (320,00 Eur), atnaujintas seniūnijos informacinis stendas 

(425,00 Eur), pakeistas šulinio žiedas su dangčiu važiuojamoje gatvės dalyje Tauckūnų kaime (200,00 

Eur), pakeista 10 vnt. šviestuvų Palomenės kaime (500,00 Eur),  įvestas vandentiekis į Palomenės 

kapines (4354,00 Eur), remontuotas kelias pl 26 (5500,00 Eur), remontuotas kelias pl 14 (875,00 Eur), 

greideriuotas papildomai kelias pl 25 (109,00 Eur), remontuota Gegužinės kapinių tvora (51,00 Eur). 

Kartu su Rusių kaimo bendruomene organizuota ,,Anūkų šventė“ (50,00 Eur), taip pat 

organizuota gyventojų išvyka į parodą ,,Sprendimų ratas‘‘ (200,50 Eur). Ikimokyklinio amžiaus 
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vaikams skirtos ,,Kalėdinės dovanos“ (210,00 Eur), dalyvauta Palomenės pagrindinės mokyklos 100 

metų jubiliejaus renginyje (40,00 Eur). 

 

6. PAPARČIŲ SENIŪNIJA 
 

Seniūnijoje 2017 m. gruodžio 31 d. gyveno 753 gyventojai. Seniūnija suskirstyta į tris 

seniūnaitijas: Kaugonių, Paparčių, Dainavos. Seniūnijos teritorijoje veikia 3 kaimų bendruomenės, 

mokykla-daugiafunkcis centras, paštas, dvi bibliotekos (Paparčiuose ir Dainavoje), Paparčių medicinos 

punktas, VšĮ  Paparčių šv. Juozapo šeimos namai, 3 parduotuvės (Paparčiuose − 2, Dainavoje − 1), 

Aušrinės Marijos vienuolynas, Paparčių šv. Vyskupo Stanislovo ir šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia, 

2 bibliotekos su viešojo interneto prieigomis, „Rumšiškių paukštyno“ filialas, D. Kmelnicko IĮ,  UAB 

„Baumista“. 

2017 m. seniūnijoje gyventojams išduotos 122 įvairios pažymos; atlikti 55 notariniai veiksmai; 

išleista 14 įsakymų; atlikti 79 veiksmai, susiję su gyvenamosios vietos deklaravimu; gauta 206 

gyventojų prašymai įvairiais klausimais. 2017 metais seniūnijoje buvo 26 socialinių paslaugų gavėjai, 

kuriems buvo nustatytas socialinių paslaugų poreikis, įvertintos atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo 

sąlygos ir Savivaldybės administracijai pateiktas 51 siūlymas dėl socialinės paramos toms šeimoms 

(asmenims) reikalingumo bei paramos būdų; 189 asmenys gavo produktus iš intervencinių atsargų 

fondo; priimti 26 prašymai išmokoms vaikams gauti; 156 prašymai socialinei paramai gauti ir šildymo 

kompensacijai; surengta 10 socialinės komisijos posėdžių ir surašyti protokolai; išrašyta 151 siuntimas 

visuomenei naudingai veiklai atlikti; priimti 25 prašymai nemokamam mokinių maitinimui ir paramai 

mokiniams skirti.  

Vykdydama žemės ūkio funkcijas, seniūnija priėmė 216 paraiškų tiesioginėms išmokoms už 

žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus gauti; priėmė ir į duomenų bazę įvedė 200 prašymų dėl Žemės 

ūkio ir kaimo verslo centre įregistruotų valdų duomenų patikslinimo arba naujų valdų įregistravimo. 

Nustatytais terminais buvo renkami ir pateikiami statistiniai duomenys iš 10 seniūnijos ūkininkų apie 

grūdų pardavimą, jų laikymą ūkininkų sandėliuose ir javapjūtės eigą (GS-5). Žemdirbiai buvo 

skatinami žemės ūkio gamyboje diegti naujas technologijas, dalyvauti įvairiose programose ir teikti 

paraiškas ES paramai gauti, gilinti savo žinias dalyvaujant įvairiuose mokymuose bei seminaruose, 

raginami naikinti savo žemėse piktžoles, tausoti žemę, gražiai tvarkyti savo sodybas. Gyventojų 

skatinimui puoselėti gyvenamąją aplinką suorganizuotos 2 šventės, padovanoti grupių ,,Husarai“ ir  

,,Konkordas“ koncertai.  
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Seniūnijai iš savivaldybės biudžeto 2017 m. Seniūnijų veiklos programai vykdyti su 

papildymais buvo skirta 60200,00 Eur asignavimų. Paparčių seniūnas, kaip asignavimų valdytojas, 

2017 metais vykdė  Seniūnijų veiklos programą. 

Priemonės ,,Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos veiklos 

organizavimas Savivaldybės struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose – seniūnijose“ 2017 metų 

asignavimų planą sudarė 10300,00 Eur, faktinės išlaidos – 9521,17 Eur (biudžetas įvykdytas 92,44 

proc.). Lėšos panaudotos seniūnijos ir seniūno funkcijoms vykdyti, seniūnijos pastatui, transportui 

išlaikyti, kanceliarinėms prekėms įsigyti, ryšio paslaugoms, personalo kvalifikacijai kelti,  

reprezentacinėms išlaidoms padengti, visuomenei naudingos veiklos organizavimui, įrankių įsigijimui. 

Priemonės ,,Seniūnijų kelių, gatvių, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, 

apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“ 2017 metų metinį asignavimų 

planą sudarė 19800 Eur, faktinės išlaidos – 18714,60 Eur (biudžetas įvykdytas 94,52 proc.). Lėšos 

panaudotos atsiskaitymui už elektros energiją, sunaudotą gatvių apšvietimui, gatvių apšvietimo 

tinklams remontuoti ir prižiūrėti, informacinių stendų prie Paparčių ir Kaugonių kapinių pastatymui, 

gatvių, gyvenviečių nuorodų ir namų numerių lentelėms įsigyti ir pastatyti, komunalinių (173,25 kub. 

m), didžiųjų, žaliųjų (101 kub. m) atliekų išvežimui, kapinių bei bendro naudojimo teritorijų tvarkymui, 

sniego nuo seniūnijos kelių valymui.  

2017 metais buvo naujai įrengtas Dainavos kaimo Didžiosios ir Dvaro gatvių apšvietimas, kurio 

įrengimo vertė –  43549,03 Eur.  

Priemonės ,,Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra“ 2017 metų metinį asignavimų planą 

sudarė 30100,00 Eur, faktinės išlaidos  – 29852,62 Eur (biudžetas įvykdytas 99,18 proc.). Lėšos 

panaudotos seniūnijos vietinės reikšmės bendrojo naudojimo kelių: Paparčiai–Mičiūnai, Kaunas–

Kazokiškės, Bažnyčios g.–Vienuolynas, (Neries g.) Mičiūnai–Vienuolynas, Pūriškės–Tunelis po liūčių 

pažaidų paprastąjam remontui, dalies Bažnyčios g. paprastąjam remontui, pralaidos įdėjimui kelyje 

Dainava–Kmitai, kelių ženklinimui, kelio ženklų pastatymui, smėlio – druskos mišinio kelių barstymui 

pirkimui. 

Iš Kelių direkcijos fondo gauta 32800,00 Eur. Už šias lėšas 3 kartus greideriuoti ir pažvyruoti 

54 kilometrai seniūnijos kelių (13998,00 Eur) užtaisyta 100 kv. m asfalto duobių (2057,00 Eur), atliktas 

kelio Neravai–Antakalnis paprastasis remontas (16661,00 Eur).  

 

7. PRAVIENIŠKIŲ SENIŪNIJA 
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Deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičius 2018 m. sausio 1 d. buvo 1500. Pravieniškių 

namuose-atvirojoje kolonijoje ir Laisvės atėmimo vietų ligoninėje bausmes atlieka daugiau kaip du 

tūkstančiai nuteistųjų. Seniūnijai iš savivaldybės biudžete 2017 m. planuota skirti 48 600,00 Eur 

asignavimų, panaudota 46 874,76 Eur (96,45 %). Vykdant Kaišiadorių r. savivaldybės 2017 metų 

biudžetą, Pravieniškių seniūnija kaip asignavimų valdytojas dalyvavo seniūnijų veiklos programos 

keturiose priemonėse: 

13.01.01.01. Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos veiklos 

organizavimas Savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose – seniūnijose: 

asignavimų planas sudarė 16 200,00 Eur, panaudota 15 874,25 Eur (98 %): seniūnijos pastato (šiluma, 

vanduo, elektra, einamasis remontas, priežiūra) bei tarnybinio automobilio išlaikymui, kanceliarinėms, 

ūkinėms prekėms, ryšio paslaugoms, personalo kvalifikacijos kėlimui, reprezentacinėms išlaidoms, 

visuomenei naudingų darbų organizavimui (kanceliarinės, darbo priemonės, įrankiai ir pan.). Išduotos 

272 įvairios pažymos; atlikti 73 notariniai ir 172 gyvenamosios vietos deklaravimo veiksmai; surašyti 

147 buities tyrimo aktai; priimti 554 prašymai dėl įvairios socialinės paramos; organizuota 18 

gyventojų sueigų, susitikimų, susirinkimų. Lankytojams sudarytos sąlygos anonimiškai pareikšti 

nuomonę apie seniūnijos darbą.  3 seniūnijos darbuotojai kėlė kvalifikaciją. Organizuojant socialinės 

paramos gavėjų visuomenei naudingų darbų atlikimą, 39 asmenys dirbo 5900 darbo valandų (tvarkė 

aplinką, padėjo organizuojant renginius, padėjo vienišiems senyvo amžiaus gyventojams ir pan.). 

13.02.01.01. Seniūnijų kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, 

apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką: patikslintas asignavimų planas 

21 000,00 Eur, panaudota 19 949,49 Eur (95 %). 

13.02.01.02. Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra: patikslintas asignavimų planas  

8 400,00 Eur, panaudota 8 398,08 Eur (99,98 %). 

13.03.01.01. Seniūnijos teritorijoje esančių socialinių būstų remontas, priežiūra: patikslintas 

metinis asignavimų planas sudarė 4200,00 Eur, panaudota 4114,36 Eur (98,0 %). 

2017 m seniūnijoje atlikti šie darbai: seniūnijos kelių bei gatvių su žvyro danga greideriavimas 

bei žvyravimas; gatvių asfalto dangos remontas; Miško gatvės asfaltavimas; kelių bei gatvių su žvyro 

danga skubus remontas; 4 kartus organizuotas stambiųjų bei specifinių atliekų išvežimas; organizuotas 

beglobių gyvūnų gaudymas; sutvarkytas 51 avarinės būklės medis; socialiniame būste atlikti einamojo 

remonto darbai (langų keitimas, apdailos darbai ir pan.); gražiai besitvarkantys gyventojai, aktyvūs 

visuomenei naudingų darbų atlikėjai ir bendruomenėje aktyvūs žmonės paskatinti organizuojant 

renginius, kurių metu  įteiktos dovanos (paskatinta 80 seniūnijos gyventojų); apmokėta už teritorijų 
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tvarkymo bei priežiūros paslaugas ir sniego valymą bei gatvių ir kelių barstymą žiemos metu;  gatvių 

apšvietimas padidintas įrengus 10 šviestuvų, apmokėjimams už elektros energiją bei apšvietimo tinklų 

priežiūros paslaugą; įrengtos 4 skelbimų lentos, 3 suolai, 3 nurodomieji kelio ženklai su Pravienos upės 

pavadinimu; atnaujintas paminklinis kryžius ir koplytstulpis sovietinės armijos aukoms atminti. 

Pravieniškių bibliotekininkės, kultūros premijos laureatės Marytės Drulienės ir bendruomenės 

aktyvių žmonių pastangomis tradiciniais tapę protų kovų turnyrai pritraukia vis daugiau dalyvių.  

Mėgėjų teatras paruošė jubiliejinį dešimtąjį spektaklį; gyventojai aktyviai dalyvavo Seniūnijų sporto 

žaidynėse, kur mūsų komanda užėmė ketvirtą vietą, o moterys tinklininkės laimėjo auksą ir atstovavo 

Kaišiadorių rajoną Lietuvos žaidynėse. Gyventojams savanoriškai padedant seniūnijos pastate veikia 

neformali jaunimo erdvė, kur jaunieji Pravieniškių gyventojai gali leisti laisvalaikį: sportuoti, 

diskutuoti, žiūrėti kino filmus, susitikti su atvykstančiais aktoriais ir užsiimti kitokia veikla. 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pastangomis Pravieniškių kaime papuoštas 

,,Laisvės slėnis“ – skulptūrų parkas, kur po atviru dangumi visi norintys gali susipažinti su nuteistųjų 

kūrybiniais darbais. 

 

8. RUMŠIŠKIŲ SENIŪNIJA 
 

Rumšiškių seniūnijos plotas – 12218 ha. Deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičius 

2018 m. sausio 1 d. buvo 4176. Seniūnijoje yra 35 kaimai, jos centras – Rumšiškių miestelis. 

Seniūnijoje yra įregistruotos aštuonios kaimo bendruomenės: Kaišiadorių Antakalnio bendruomenė, 

Labdaros fondo Dovainonių bendruomenės centras, Juodiškių kaimo bendruomenė, Asociacija 

„Karčiupio bendruomenė“, Rumšiškių bendruomenės veiklos centras „Kokalnis“, Kaišiadorių rajono 

Dovainonių bendruomenė „Šilas“, Kaišiadorių rajono Dovainonių bendruomenė ir Jakštonių kaimo 

bendruomenė. Taip pat seniūnijos teritorija suskirstyta į tris seniūnaitijas, kuriose išrinkti seniūnaičiai: 

Antakalnio seniūnaitijoje – seniūnaitė Dalė Ramanauskienė, Dovainonių seniūnaitijoje – seniūnaitė 

Genė Prunskienė, Rumšiškių seniūnaitijoje – seniūnaitis Vincas Cipkus.  

 Rumšiškių seniūnijoje per 2017 metus gyventojams išduota 418 įvairių pažymų; išduoti 143 

leidimai; atlikta 539 veiksmai susijęs su gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimu. Atlikti šie 

veiksmai: išduota leidimų laidoti – 120, o leidimų prekiauti viešosiose vietose – 22;  gauta gyventojų 

prašymų išduoti pažymas dėl pastatų teisinės registracijos – 16; priimta gyventojų prašymų išduoti 

pažymas, kitus dokumentus (apie šeimos sudėtį, gyvenamosios vietos patvirtinimą, charakteristikas ir 

kt.) – 48; gauta ir registruota dokumentų – 450; informacinių siunčiamų dokumentų – 143; gauta 

gyventojų pasiūlymų, prašymų, skundų – 8; atvykusių asmenų deklaruoti gyvenamąją vietą skaičius – 
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238; išvykusių iš Lietuvos Respublikos gyventojų deklaracijų skaičius – 65; išduotos pažymos apie 

deklaruotą gyvenamąją vietą – 147; įtraukta į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 0; 

priimti prašymai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo – 65; priimta sprendimų dėl 

deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo – 65; išduotos pažymos apie gyventojų paskutinę 

deklaruotą gyvenamąją vietą –  0;  pažymos išduotos patalpų savininkams – 24; išduotos pažymos apie 

nuomojamą iš valstybės žemę – 199. 

Seniūno per 2017 metus išleista 12 įsakymų veiklos klausimais, atostogų klausimais – 1, 

personalo klausimais – 1. Seniūnijoje per metus atliktas 61 notarinis veiksmas, iš jų: įgaliojimų – 4; 

paliudytas dokumentų nuorašų tikrumas – 42; paliudyta parašo tikrumas – 15. 

Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, tam seniūnijai skiriami reikiami 

asignavimai. Seniūnija rengia kasmetinius planus bei juos įgyvendina.  

Rumšiškių seniūnijos veiklai vykdyti 2017 m. patvirtinta viena „Seniūnijų veiklos programa“. 

Programos įgyvendinimui patvirtintos trys priemonės. Metinis biudžeto asignavimų planas įskaitant 

patikslinimus programoje sudarė – 138800,00 Eur, panaudota  – 126195,29 Eur. 

Vykdant Kaišiadorių r. savivaldybės 2017 metų biudžetą, Rumšiškių seniūnija, kaip asignavimų 

valdytojas, vykdė Seniūnijos veiklos programos patvirtintas tris priemones:  

„Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos veiklos organizavimas 

Savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose – seniūnijose“ 2017 metais 

programos asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus metams sudarė 25700,00 Eur,   

panaudota – 24538,27 Eur.  Planas įvykdytas 95,5 proc. Lėšos panaudotos seniūnijos pastato 

išlaikymui (šiluma, vanduo, elektra), autotransporto išlaikymui, kanceliarinėms prekėms, ryšio 

paslaugoms, spaudiniams, prekėms, personalo kvalifikacijos kėlimui, inventoriui įsigyti, 

reprezentacinėms išlaidoms, remontui ir visuomenei naudingos veiklos organizavimo vykdymui. 

„Seniūnijų kelių, gatvių, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, apšvietimas, atliekų 

tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“ 2017 metais programos asignavimų planas šiai 

priemonei įskaitant patikslinimus metams sudarė – 80800,00 Eur,   panaudota lėšų – 69828,44 Eur.  

Planas įvykdytas 86,4 proc. 

Lėšos panaudotos sekančiai: gatvių apšvietimui už sunaudotą elektros energiją sumokėta – 

16707,87 Eur,  už elektros tinklų priežiūros paslaugą – 3400,10 Eur,  o už elektros apšvietimo remonto 

darbus sumokėta 7099,74 Eur (sutvarkyti, pakeisti seni, surūdiję, neveikiantys šviestuvai į naujus 

ekonomiškus šviestuvus). 
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Atliekų tvarkyme vykdoma kapinių priežiūros paslauga, žaliųjų atliekų rūšiavimas ir išvežimas,  

atliekų išvežimas iš kapinių bei vandens atvežimas į Antakalnio kapines – tam panaudota 14187,45 

Eur. Vykdant bendro naudojimo teritorijų priežiūrą, paslaugos teikėjas prižiūri žaliuosius plotus, 

parkus, skverus, maudyklas, kapines, juos šienauja, valo šaligatvius, gatves, renka šiukšles, atlieka 

sniego valymą, tam panaudota – 19026,97 Eur.  

Komunalinio ūkio plėtrai lėšos naudojamos sekančiai: aptvertos Lašinių–Bartkūnų kapinės 

nauja betonine tvora už – 7000,00 Eur, nupirkti lauko suoliukai su betoninėmis kojomis ir jų pristatymu 

pagal adresą už – 701,80 Eur.  Gyventojų skatinimui puoselėti gyvenamąją aplinką panaudota – 

1704,51 Eur.  Taip pat gyventojams, keturis kartus per metus, nemokamai, savivaldybė iš aplinkos 

priežiūros programos skirtų lėšų surenka  stambiagabarites atliekas, kerta avarinius medžius, gaudo 

benamius šunis.   

„Seniūnijų kelių bei gatvių remontas bei priežiūra“. 2017 metais programos asignavimų planas 

šiai priemonei įskaitant patikslinimus metams sudarė – 32000,00 Eur,   panaudota lėšų – 31828,58 Eur.  

Planas įvykdytas 99,5 proc. Lėšos panaudotos kelio ženklams (gatvių pavadinimų lenteles) sumokėta – 

2348,36 Eur, už kelio ženklų priežiūros paslaugą – 484,70 Eur, už šaligatvių  prie Rumšiškių seniūnijos  

J. Aisčio g. 1, Rumšiškių  mstl., paprastojo remonto darbų aprašo parengimo paslaugą sumokėta – 

414,49 Eur, atliktas S. Nėries gatvės kairės pusės šaligatvio tęstinis remontas (atnaujinta 130 m 

šaligatvio  atkarpa  naujomis trinkelėmis) už – 9981,22 Eur, taip pat atliktas keliuose ir gatvėse su 

žvyro danga atskirų atkarpų paprastasis remontas už – 18599,81 Eur. 

„Seniūnijos teritorijoje esančių socialinių būstų remontas, priežiūra“ Rumšiškių seniūnijoje yra 

tik vienas socialinis būstas. Šios programos 2017 m. metinis lėšų planas  įskaitant patikslinimus sudarė 

– 300,00 Eur, panaudota – 0,00 Eur. Planas įvykdytas 0 proc. Lėšos surenkamos už būsto nuomą. Per 

metus surinkta – 206,02 Eur.  

Seniūnijoje dirbanti socialinė darbuotoja rūpinasi gyventojais, juos konsultuoja ir informuoja 

įvairiais socialiniais klausimais, prireikus įvertina socialinės paramos poreikius, renka duomenis apie 

socialinės rizikos šeimas, neįgaliuosius, vienišus asmenis organizuoja socialinės komisijos darbą dėl 

socialinės paramos gavimo, bei siunčia asmenis atlikti visuomenei naudingą veiklą. Atliktos šios 

funkcijos: įvertintų atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų ir pateiktų savivaldybės administracijai 

siūlymų dėl socialinės paramos būdų skaičius – 47; socialinių paslaugų gavėjų skaičius, kuriems buvo 

įvertintas socialinių paslaugų poreikis – 27; pateikta siūlymų dėl globėjų (rūpintojų) skyrimo skaičius – 

2; vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemonių, kuriose dalyvauta 

rengiant ir įgyvendinant skaičius –  aplankyta 11 šeimų, kuriose auga 18 socialinės rizikos vaikų ir 
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joms surašyti buities tyrimo aktai; priimti prašymai gauti produktams iš intervencinių atsargų – 94 

šeimoms, kurias sudaro 196 asmenys; priimta prašymų išmokoms už vaikus gauti – 101; priimta 

prašymų šalpos išmokoms gauti – 13; priimta prašymų socialinei paramai ir šildymo kompensacijai 

gauti – 169; priimta prašymų aprūpinti neįgaliuosius kompensacine technika – 4; įvertinti specialūs 

poreikiai – 6 asmenims; Socialinės komisijos apsvarstyta ir surašyta buities tyrimo aktai dėl socialinės 

paramos skyrimo – 83; surengta socialinės komisijos posėdžių ir surašyta protokolų – 10; išduoti 

siuntimai visuomenei naudingai veiklai atlikti – 123; priimta prašymų paramai mokiniams – 36. 

Žemės ūkio specialistė konsultuoja gyventojus įvairiais žemės ūkio klausimais, deklaruoja 

pasėlius, deklaruojamus laukus įbraižo elektroniniu būdu. Priėmė ir į kompiuterinę programą, suvedė 

252  paraiškas  tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio  naudmenas ir kitus  plotus bei  gyvulius: 

per metus priėmė ir į kompiuterinę duomenų bazę įvedė 284 prašymus dėl žemės ūkio ir kaimo verslo 

centre įregistruotų valdų duomenų patikslinimo, naujų valdų įregistravimo arba jų išregistravimo; 

išdavė Rumšiškių ir Pravieniškių seniūnijų gyventojams 199 pažymas apie jų nuomojamą iš valstybės 

žemę. Nustatytais terminais:  03.15,  06.15,  rugpjūčio mėn. kiekvieną penktadienį, 09.15, 12.15 buvo 

renkami duomenys ir pateikiami statistikos departamentui, rajono žemės ūkio skyriui apie seniūnijos 

ūkininkų javapjūtės eigą,  grūdų pardavimą ir jų  kiekį  sandėliuose  (forma GS-5). Kaip ir kasmet, 

žemdirbiai buvo skatinami žemės ūkio gamyboje diegti naujas technologijas, aktyviau dalyvauti 

įvairiose programose ir teikti paraiškas ES paramai gauti, gilinti savo žinias, dalyvaujant  mokymuose 

bei seminaruose,  raginami naikinti savo žemėse piktžoles, tausoti gamtą,  dalyvauti „Metų ūkio“ 

konkurse, Pavasario ir Rudens šventėse, Artojų varžybose bei kituose renginiuose. Seniūnijos 

darbuotojai dalyvauja savivaldybės organizuojamuose Civilinės saugos mokymuose,  pasitarimuose, 

seminaruose. 

 

9. ŽASLIŲ SENIŪNIJA 
 

Žaslių seniūnijos bendras teritorijos plotas 10900 ha. Seniūnijos centras – Žaslių miestelis. 

Seniūnijoje – 47 kaimai, juose 2018-01-01 gyveno 2176 gyventojai. Žaslių seniūnijos administracijoje 

dirba seniūnas, seniūno pavaduotoja, 2 specialistai ir 3 aptarnaujančio personalo darbuotojai. 

2017 m. seniūnijai Seniūnijos veiklos programai įgyvendinti skirta 102500,00 Eur, panaudota 

99322,04 Eur. 

Seniūnijų veiklos programos priemonei „Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei 

visuomenei naudingos veiklos organizavimas Savivaldybės administracijos struktūriniuose 

teritoriniuose padaliniuose – seniūnijose“ vykdyti buvo skirta 14700,00 Eur, panaudota 13352,47 Eur. 
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Šios lėšos panaudotos administraciniam pastatui, autotransportui išlaikyti, ryšiams bei kanceliarinėms 

ir ūkinėms išlaidoms. 

Priemonei „Seniūnijų kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, 

apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“ vykdyti buvo skirta  48400,00 

Eur, panaudota 47464,40 Eur. Guronių kaime Stoties gatvėje prie daugiabučių namų buvo atliekamas 

apšvietimo montavimas už 2718,42 Eur, buvo pagaminti 8 informaciniai stendai prie kapinių už 

1342,01 Eur, 1 informacinis stendas Žaslių miestelyje už 217,80 Eur, Alytaus ir Naujažerio gatvių 

sankirtoje buvo atlikta paviršinio vandens tinklų remonto darbai už 3913,26 Eur.  

Per metus išvežta 586 m3 komunalinių atliekų ir 170 m3 žaliųjų atliekų, prižiūrėta kapinės bei 

paežerės 11,76 ha bendro naudingo ploto, sutvarkytas Budelių piliakalnis, nupjauti ir nugenėti 27 

medžiai.  

Seniūnijoje kelių bei gatvių su žvyro danga greideriavimui bei žvyravimui, panaudota 24067,00 

Eur, asfaltbetonio duobių taisymui 8228,00 Eur, dalies kelio (500 metrų) Cineikiai–Čiviškių kapinės 

paprastam remontui skirta 10788,00 Eur ir dalies kelio (325 metrai)  Bertešiūnai– Gamantos upė–

Lėliai–Gečionių miškas paprastajam remontui skirta 9324,00 Eur.  

Priemonei „Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra“ vykdyti buvo skirta 37400,00 Eur, 

panaudota 37380,86 Eur, daug išlaidų reikėjo atlikti taisant kelius po liūčių, tai kelio remontui 

Stabintiškės–Eiriogala skirta 2696,10 Eur, kelio remontui Žasliai–Naujažeris–Guronys skirta 2404,15 

Eur, kelio Krivonys–Krivonių–Totoriškių kapinės paprastajam remontui skirta 4985,93Eur, kelio 

Padalės–Litviniškės pralaidos paprastajam remontui skirta 2990,00 Eur, seniūnijos keliams po didelio 

lietaus kiekio įdubų užtaisymui, papildomam greideriavimui  buvo skirta 10135,76 Eur. 

Priemonei „Seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybės ir socialinių būstų remontas, priežiūra“ 

sąmata sudarė 2000,00 Eur, panaudota − 1124,00 Eur. Vienam būstui įdėtos naujos durys, kitam būstui 

nupirktas apšildymo katilas, iš dviejų būstų buvo išvežamos nuotekos. 

2017 m. gyventojams išduotos 227 įvairios pažymos; atlikta 97 notariniai veiksmai; išleista 29 

įsakymai; atlikta 305 veiksmai, susiję su gyvenamosios vietos deklaravimu; priimti 506 dokumentai, 

susiję su socialine parama gyventojams bei atlikti 756 veiksmai, susiję su žemės ūkiu, daug konsultuota 

žodžiu ir sudarytos sąlygos anonimiškai pareikšti nuomonę. 

2017 metais Žasliai šventė 560 metų jubiliejų. Kartu su bendruomene, parapija, biblioteka, 

kultūros centru, darželiu ir mokykla buvo organizuojami renginiai: „Kaunas Jazz“, „Pažaislio muzikos 

festivalis“ ir kiti. 2017 m. LR Seimo buvo paskelbti piliakalnių metais. Kartu su Kunigaikščio Vaidoto 

mechanizuoto pėstininkų bataliono kariais, Kaišiadorių rajono priešgaisrinės tarnybos kolektyvu ir 
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savanoriais buvo tvarkoma Budelių piliakalnio teritorija iškertant menkaverčius krūmus.  Žaslių 

miestelyje atvėręs duris tradicinių amatų centras ruošia edukacines programas. Talpūnų ir Žaslių 

bibliotekose organizuota daug įvairiausių renginių (susitikimai su rašytojais, poezijos skaitymai, 

parodos ir kt.). Žaslių kultūros centre vyko žaidimas „Auksinis protas“, kurį koordinavo Žaslių 

bibliotekininkė Onutė Karvelienė.  
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10. ŽIEŽMARIŲ SENIŪNIJA 
 

Žiežmarių seniūnijoje 2018 m. sausio 1 d. gyveno 3470 gyventojų. Seniūnija suskirstyta į 5 

seniūnaitijas. 2017 m. seniūnijoje atlikta 120 notarinių veiksmų; gyventojams išduotos 193 įvairios 

pažymos; atlikta 412 veiksmų, susijusių su gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimu; išduota 47 

leidimai laidoti; 35 leidimai prekiauti. 

 Priemonė 13.01.01.01 „Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos 

veiklos organizavimas Savivaldybės administraciniuose padaliniuose – seniūnijose“. Šiai priemonei 

vykdyti buvo skirta 13 800,00 Eur, panaudota 12532,56 Eur. Planas įvykdytas 90,82 proc. Gautos lėšos 

panaudotos seniūnijos transporto priemonėms išlaikyti, kanceliarinėms prekėms ir inventoriui įsigyti, 

ryšio paslaugoms apmokėti, personalo kvalifikacijai kelti ir kitoms išlaidoms. 

Priemonė 13.02.01.01 „Seniūnijų kelių, gatvių, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, 

priežiūra, apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“. Šiai priemonei buvo 

skirta – 75 100,00 Eur,  įvykdyta – 70 031,00 Eur.  Planas įvykdytas 93,5 proc. Priemonei 13.02.01.02 

Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra skirta 14 700,00 Eur, panaudota 12 538,00 Eur. Planas 

įvykdytas 85,30 proc. Už šias lėšas  remontuoti Žiežmarių m. elektros tinklai,  įrengta mašinų 

stovėjimo aikštelė prie Žiežmarių civilinų kapinių, įrengta pralaida Obelų gatvėje,  atnaujintas 

Žiežmarių miestelio informacinis stendas. Iš Valstybės kelių fondo gauta 70 000,00 Eur, panaudota 

65 594,00 Eur,  už kuriuos buvo lyginama gatvės su žvyro danga 3 kartus po 6 km (3302,00 Eur), 

sutvarkytos asfaltuotų gatvių duobės ir suremontuota 500 kv. m asfaltbetonio dangos (10164,00 Eur), 

atliktas Lauko  gatvės kapitalinis remontas (46628,00 Eur),  Žaslių gatvės šaligatvio dalies  remontas 

(9500,00 Eur). Buvo prižiūrimos ir puoselėjamos bendrojo naudojimo teritorijos, tvarkomos kapinės ir 

gatvės, išvežamos šiukšlės ir atliekos, pagal gautus leidimus išpjauti avariniai medžiai bei apgenėti 

medžiai, keliantys grėsmę elektros įvadams ir gyventojų pastatams. Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei 

„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2017 metais seniūnijai skirta 2823,00 Eur, už kuriuos 

įrengta Melioratorių gatvėje vaikų žaidimų aikštelė. 

Priemonė 13.03.01.01. „Seniūnijos teritorijoje esančių socialinių būstų remontas, priežiūra“.  

Metinių lėšų  planas įskaitant patikslinimus – 6 500,00 Eur,  įvykdyta – 5853,00 Eur.  Planas įvykdytas 

90,05 proc. Už gautas lėšas socialiniame būste Sodininkų g. 9 pakeisti langai ir balkono durys, 

socialiniame būste Melioratorių g. 10-13 apšiltintos sienos, apšiltinti langų ir durų angokraščiai, 

suremontuotos lubos, Melioratorių g. 10-8  šiltintos sienos,  Žaslių g.  58-4  remontuota elektros 
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instaliacija ir atliktas  vandentiekio remontas, pakeistas dujinis šildymo katilas socialiniame būste 

Žaslių g. 70-23.  

Visas 2017 metų patikslintas biudžeto planas sudarė 110100,00 Eur, panaudota – 100955,45 

Eur. Metų planas įvykdytas 91,69 proc.  

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų 

plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2017 metais skirta 

2823,00 Eur, už kuriuos įrengta Melioratorių gatvėje vaikų žaidimų aikštelė. 

Per 2017 metus seniūnijoje priimtas 61 prašymas dėl išmokos vaikui; 2 dėl išmokos nėščiai 

moteriai; 25 dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui; 39 dėl paramos mokiniams; 266 dėl piniginės 

socialinės paramos, būsto šildymo, šalto, karšto vandens kompensacijoms; 22 dėl vienkartinių pašalpų; 

252 dėl paramos labiausiai skurstantiems asmenims; 36 dėl socialinių paslaugų asmeniui poreikio 

vertinimo. 2017 m. surašyta 170 buities ir gyvenimo patikrinimo aktų. 

2017 m. Žiežmarių seniūnijoje įregistruota 16 socialinės rizikos šeimų, kuriose gyvena 44 

nepilnamečiai vaikai. Viena šeima stebima dėl socialinių įgūdžių stokos. Vaiko teisių apsaugos skyriui 

surašyta 23 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai. 2017 m. Žiežmarių seniūnijoje visuomenei 

naudingą veiklą atlikti buvo siųsti 136 asmenys. 

Prižiūrimos valomos gatvės ir šaligatviai, prižiūrimi ir šienaujami žalieji plotai, aikštės, parkai. 

Greideriuotos Žiežmarių m. gatvės su žvyro danga, remontuota duobėtų  asfaltuotų gatvių danga. 

Atliktas seniūnijos civilinės saugos (toliau – CS) veiklos organizavimo ir CS būklės operatyvinis 

patikrinimas. Paruoštas, patvirtintas ir suderintas seniūnijos CS sistemos 2017 m. darbo planas, CS 

mokymo programa 2017 metams, seniūnijos darbuotojų ir gyventojų CS mokymo ir teminis planas. 

Žiežmarių miesto  seniūnijoje yra kultūros centras, kuris  kartu su seniūnija organizavo 

valstybinių švenčių: Sausio  13-osios Laisvės dienos,  Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Liepos 6-osios 

dienų paminėjimo renginius. Kiekvienais metais švenčiamos Užgavėnių,   Joninių, vasaros miesto 

šventė ir kitos šventės.  Lietuvos valstybės atkūrimo  100-mečio proga pasodintas ąžuoliukas.  

 

11. ŽIEŽMARIŲ APYLINKĖS SENIŪNIJA 
 

Žiežmarių apylinkės seniūnija – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis 

teritorinis padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Žiežmarių apylinkės 

seniūnijos teritorijos plotas – 18889 ha. Seniūnijai priklauso 66 kaimai. Žiežmarių apylinkės seniūnijos 

aptarnaujamoje teritorijoje savo gyvenamąją vietą 2017 metų sausio 1 d. buvo deklaravę 3152 
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gyventojai, 2017 metų gruodžio mėn. 31d. skaičius sumažėjo iki 3095 gyventojų. Seniūnijoje gyvena 

52 asmenys įrašyti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. 

Per 2017 metus seniūnijoje buvo gauti ir parengti įvairūs raštai, išduotos pažymos, organizuoti 

posėdžiai, kurių duomenys pateikiami šioje lentelėje: 

Gauta raštų, dokumentų  74 

Parengta ir išsiųsta raštų 258 

Gauta gyventojų prašymų pateikti pažymas juridiniams faktams patvirtinti 205 

Parengta  pažymų patvirtinančių juridinius faktus, šeimos sudėtį, ir kt.  205 

Suorganizuota seniūnaičių sueigų    4 

Atlikta notarinių veiksmų 119 

Atvykimo deklaracijų 195 

Išvykimo deklaracijų  52 

Gautą prašymų keisti, naikinti, taisyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis  37 

Priimta sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, taisymo, 

naikinimo 

 37 

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą 121 

Išduotą pažymų patalpų savininkams (bendraturčiams) apie jų gyvenamoje patalpoje 

savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis 

 50 

Gauta ir registruota prašymų paramai gauti maisto produktais labiausiai skurstantiems 

asmenims 

342 

Prašymai vaiko išmokai gauti   76 

Dėl šildymo kompensacijos prašymų 130 

Dėl socialinės pašalpos gavimo 179 

  

Patvirtintas 2017 metų metinis Seniūnijos biudžeto planas 76200,00 Eur buvo padidintas 2017 

m. birželio 29 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimais Nr. V17-156, 157 , 10700,00 

Eur, Seniūnijų veiklos programos priemonei 13.01.01.01., „Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei 

visuomenei naudingos veiklos organizavimas Savivaldybės administracijos struktūriniuose 

teritoriniuose padaliniuose-seniūnijose“ vykdyti, 4700,00 Eur. Seniūnijų veiklos programos priemonei 

13.03.01.01., „Seniūnijos teritorijoje esančių socialinių būstų remontui ir priežiūrai“ vykdyti, 2017m. 

lapkričio 30 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimais Nr. V17-259  ir Nr. V17-260, 

skirti 7000,00 Eur Seniūnijų veiklos programos priemonei 13.02.01.01. „Seniūnijos kelių bei gatvių 
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priežiūrai“  vykdyti. Per ataskaitinį laikotarpį biudžeto lėšų planas buvo 98600,00 Eur. panaudota 

90357,19 Eur. Seniūnijos veiklai vykdyti buvo patvirtinta viena „Seniūnijų veiklos“ programa. 

Patvirtintos trys priemonės programai įgyvendinti: 

   Priemonė 13.01.01.01. „Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos 

veiklos organizavimas Savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose-

seniūnijose“. Programos asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus metams sudarė 

25750,00 Eur, panaudota 24109,82 Eur, arba 93,63 %.  

Priemonė 13.02.01.01. „Seniūnijų kelių, gatvių, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, 

priežiūra, apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“ Programos 

asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus metams sudarė 43750,00  Eur, panaudota 

39015,09 Eur, arba 89,18 %. Iš šiai priemonei vykdyti planuotų lėšų, 21100,00 Eur. buvo skirta 

seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai. Per metus panaudota  – 20079,71 Eur. (95,1 %). 

Viešojo ūkio priežiūrai, komunalinio ūkio objektams prižiūrėti ir tvarkyti,  gatvių  apšvietimui 

(apmokėti už sunaudotą elektros energiją), elektros tinklų priežiūros paslaugoms apmokėti, tvarkyti 

susikaupusias atliekas, apmokėti už jų išvežimą, bei kapinių priežiūros paslaugai apmokėti buvo skirta 

43750,00 Eur. biudžeto lėšų iš kurių panaudota 38212,66 Eur. (87,3 %). Atliekų tvarkymui, 

apmokėjimui už kapinių priežiūros paslaugas ir viešųjų teritorijų tvarkymą panaudota 11195,85 Eur. 

Efektyviai organizuojant atliekų tvarkymą buvo sutaupyta 1552,00 Eur. planuotų biudžeto lėšų, 861,00 

Eur. planuotų lėšų sniego valymui liko nepanaudota dėl poreikio nebuvimo, už kapinių priežiūros ir 

teritorijų tvarkymo paslaugos atlikimą liko nepanaudota 1668,00 Eur. lėšų.  Apmokėjimui už sunaudotą 

elektros energiją gatvių apšvietimui, sunaudota 3493,30 Eur, elektros tinklų priežiūros paslaugoms 

apmokėti panaudota 4975,00 Eur, įsigyta elektros ūkiui reikalingų prekių – 569,86 Eur. Atnaujinta 

Vladikiškių ir Stasiūnų  gyvenviečių apšvietimo linija, sumontuoti nauji 7 šviestuvai, darbams 

panaudota 2095,40 Eur.  

Priemonei 13.03.01.01. „Seniūnijos teritorijoje esančių socialinių būstų remontas ir priežiūra“ 

buvo skirta 6200,00 Eur, panaudota 6172,21 Eur arba 99,6 %. Už skirtas lėšas atliktas socialinio būsto 

Ateities g. 4-2, Stasiūnų k., vidaus patalpų kapitalinis remontas. Atliktiems remonto darbams apmokėti 

panaudota – 6172,21 Eur. Sutvarkytas socialinio būsto Liepų alėja 2-5, Pakertų k., dūmtraukis, 

panaudota 298,00 Eur, ir  įrengtas naujas lauko tualetas – 320,00 Eur. Darbams apmokėti buvo 

naudojamos ir socialinių būstų kaupiamosios lėšos. 

2017 m. seniūnijai buvo skirta 121100,00  Eur lėšų iš Kelių direkcijos fondo. Už šias lėšas 

atlikti šie  darbai:  
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Seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga ir gruntkelių priežiūra – 41781,00 

Eur., iš jų 19398,00 Eur kelių greideriavimui (greideriuoti 3 kartus ),  22383,00 Eur įdubų taisymui iš 

skaldos-žvyro mišinio. Kelių taisymui įrengtas išlyginamasis sluoksnis iš 1000 m3 smėlio-žvyro ir 

skaldos mišinio. 

Seniūnijos gatvių ir kelių asfaltbetonio dangos užtaisymo darbai 600 m2 – 10890,00 Eur. 

Kelio Aviliai–Stasiūnai techninio projekto paruošimui – 12209,00 Eur. 

Kelio ruožo Stasiūnai–Kriaučiškės–Rečionys (nuo Stasiūnų iki Dalios g. – gatvės ilgis – 1230 

m) techninio projekto parengimui – 4755,00 Eur. 

Kelio Strošiūnai–Kudonys paprastojo kelio remonto darbams – 9681,00Eur. 

2017 m. buvo numatyta Stasiūnų k., Miško g. asfatbetoninės dangos įrengimas. Tam tikslui 

numatytos lėšos – 41100,00 Eur. Lėšos liko nepanaudotos, rangovui paprašius 1,5 karto daugiau lėšų, 

negu yra skaičiuojamoji darbų kaina, dėl to buvo nutrauktos pirkimų procedūros. 

Priimti 342 prašymai dėl labiausiai skurstančių asmenų paramai gauti; gauti 76 prašymai dėl 

vaiko išmokos gavimo; 30 asmenų kreipėsi dėl socialinių paslaugų gavimo; 46 šeimos pateikė 

prašymus dėl socialinės paramos mokiniams; 23 asmenys dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo. Per 

ataskaitinį laikotarpį patikrinta 274 asmenų gyvenimo sąlygos ir surašyti buities tyrimo aktai; 24 

asmenų atliktas poreikio socialinėms paslaugoms vertinimas; 130 asmenų kreipėsi dėl šildymo 

kompensacijos; 179 asmenys – dėl socialinės pašalpos gavimo. 2017 metais buvo registruota 23 

socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 55 nepilnamečiai vaikai. Trys šeimos dėl socialinių įgūdžių 

stokos yra stebimos.  

Seniūnijoje dirba žemės ūkio specialistas, kuriam pavesta paraiškų tiesioginėms išmokoms, 

prašymų apie žemės ūkio ir kaimo valdų įregistravimą pildymas, statistinių žinių rinkimas, gyventojų 

konsultavimas ir supažindinimas su 2014–2020 metų programa. 2017 metais gautos 232  paraiškos 

tiesioginėms išmokoms gauti; atnaujinta ir naujai įregistruoti 286 ūkininkų valdų; primtas 101 

prašymas pakeisti paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraiškos duomenis; užpildytos 6 

nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekio suvestinės ūkininkų 

ataskaitos. 

2017 metais Žiežmarių kultūros centro Pakertų skyriuje kartu su seniūnija buvo suorganizuotos 

ir paminėtos šventės: Vasario 16-osios,  Kovo 11-osios, Liepos 6-osios. Tai pat seniūnija dalyvavo 

organizuojant Užgavėnių ir Joninių šventes. 2017 m. spalio mėn. suorganizuota tradicinė Rudens 

šventė, kurioje pagerbiami garbingo amžiaus sulaukę Pakertų krašto žmonės. 

 


