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SPRENDIMAS  

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2013–2020 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 

PATVIRTINIMO 

2012 m. rugpjūčio 29 d. Nr. TS IV(20)-1620    

Kazlų Rūda  

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55 - 

1049; 2008, Nr. 113 - 4290) 16 straipsnio 2 dalies 40 ir 41 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Kazlų 

Rūdos savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano metmenimis, patvirtintais Kazlų 

Rūdos savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS IV(18)-1555,  Kazlų Rūdos 

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

1.Patvirtinti nuo 2013 m. sausio 1 d. Kazlų Rūdos savivaldybės 2013–2020 m. 

strateginį plėtros planą (pridedama). 

2.Pripažinti netekusiu galios nuo 2012 m. gruodžio 31 d.: 

2.1.Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2008-12-10 sprendimo Nr. TS 15-503 „Dėl 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2004–2012 metų plėtros strateginio plano naujos redakcijos 

patvirtinimo“ 1 punktą; 

2.2.Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2009-05-22 sprendimą Nr. TS 20-665 „Dėl 

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. TS 15-503 „Dėl Kazlų 

Rūdos savivaldybės 2004–2012 metų plėtros strateginio plano naujos redakcijos patvirtinimo“ 

papildymo“; 

2.3.Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2009-07-02 sprendimą Nr. TS 21-699 „Dėl 

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. TS 15-503 „Dėl Kazlų 

Rūdos savivaldybės 2004–2012 metų plėtros strateginio plano naujos redakcijos patvirtinimo“ 

papildymo“; 

2.4.Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2010-04-02 sprendimą Nr. TS 31-908 „Dėl 

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. TS 15-503 „Dėl Kazlų 

Rūdos savivaldybės 2004–2012 metų plėtros strateginio plano naujos redakcijos patvirtinimo“ 

papildymo“; 

2.5.Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2010-11-26 sprendimą Nr. TS 38-1074 „Dėl 

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. TS 15-503 „Dėl Kazlų 

Rūdos savivaldybės 2004–2012 metų plėtros strateginio plano naujos redakcijos patvirtinimo“ 

papildymo. 

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Vytautas Kanevičius 
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PATVIRTINTA  

    Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos  

       2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu   

    Nr. TS IV(20)-1620    

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2013-2020 METŲ STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS 

Kazlų Rūdos savivaldybės vizija 2030 m. – patraukli dirbti, gyventi ir ilsėtis savivaldybė.   

 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 metų strateginio plėtros plano prioritetų, tikslų ir 

uždavinių santrauka: 

Prioritetas Tikslas Uždavinys 

1. Pažangi, iniciatyvi 

ir sveika 

bendruomenė 

1.1. Optimizuojant ugdymo įstaigų 

tinklą siekti, kad švietimo paslaugos 

būtų visiems prieinamos ir 

kokybiškos 

1.1.1. Didinti ugdymo paslaugų 

prieinamumą 

1.1.2. Kurti patogias ir sveikas 

ugdymosi sąlygas  

1.1.3. Plėsti ugdymo paslaugų 

spektrą ir didinti paslaugų kokybę 

1.2. Sudaryti gyventojams sąlygas  

tenkinti sporto, kultūros ir 

sveikatingumo poreikius 

1.2.1. Skatinti bendruomenės 

kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą 

1.2.2. Išsaugoti ir puoselėti 

materialų ir nematerialų krašto 

kultūros paveldą 

1.2.3. Ugdyti sportišką 

bendruomenę  

1.3. Plėtoti bendradarbiavimą 

įvairiais lygiais, skatinti 

bendruomenės ir jaunimo veiklas 

 

1.3.1. Suaktyvinti tarpinstitucinį ir 

tarpsektorinį bendradarbiavimą 

1.3.2. Sudaryti sąlygas 

bendruomenių veiklai 

1.3.3. Sukurti palankią aplinką 

jauno žmogaus vertingam 

gyvenimui ir saviraiškai 

1.3.4. Tobulinti savivaldybės 

administracijos teikiamų paslaugų 

valdymą 

1.4. Išvystyti stacionarių ir 

nestacionarių socialinių paslaugų 

prieinamumą 

1.4.1. Didinti socialinių paslaugų 

įvairovę 

1.4.2. Didinti teikiamų socialinių 

paslaugų kokybę ir aprėptį 

1.5. Didinti sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą ir kokybę 

 

1.5.1. Atnaujinti sveikatos 

priežiūros įstaigų pastatus ir įrangą 

1.5.2. Pritraukti gydytojus 

specialistus dirbti Kazlų Rūdoje 

1.5.3. Vykdyti prevencines 

sveikatos priežiūros priemones 

2. Saugi, švari ir 

patogi aplinka. 

 

2.1. Siekti, kad inžinerinė 

infrastruktūra būtų vystoma 

racionaliai, tenkintų patogumo ir 

saugumo reikalavimus 

2.1.1. Didinti kelių tinklo 

pralaidumą, kelių dangų kokybę ir 

saugumą 

2.1.2. Vystyti vandentiekio ir 
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Prioritetas Tikslas Uždavinys 

nuotekų tinklus 

2.1.3. Mažinti šiluminės energijos 

suvartojimo apimtis ir gamybos 

kaštus 

2.2.Sudaryti palankias sąlygas 

plėtotis patrauklioms viešosioms 

erdvėms ir gyvenamiesiems 

kvartalams 

2.2.1. Parengti teritorijų planavimo 

dokumentus 

2.2.2. Didinti teritorijų 

patrauklumą 

2.2.3. Pritaikyti aplinką neįgaliųjų 

ir šeimų, auginančių vaikus, 

poreikiams 

2.3. Užtikrinti ekologišką aplinką ir 

išsaugoti natūralią gamtą 

2.3.1. Sumažinti taršos poveikį 

aplinkai 

2.3.2. Tobulinti atliekų tvarkymo 

sistemą 

2.3.3. Vykdyti aplinkos kokybės 

stebėseną ir taršos prevenciją 

3. Verslui palankios 

aplinkos kūrimas 

3.1. Plėtoti turizmą 3.1.1. Suformuoti turizmo 

institucinę struktūrą 

3.1.2. Sukurti turistų traukos 

objektus 

3.2. Ugdyti gyventojų verslumą 3.2.1. Didinti gyventojų 

kompetencijas, reikalingas 

šiuolaikiškam verslo organizavimui 

3.2.2. Plėtoti verslui reikalingą 

infrastruktūrą 

3.2.3. Vystyti alternatyvius verslus 

kaimo vietovėse 

3.3. Pritraukti vietos ir užsienio 

investicijas 

3.3.1. Sudaryti palankias sąlygas 

investuotojų įsikūrimui  

3.3.2. Skleisti informaciją apie 

investicinę aplinką Kazlų Rūdoje 

 

 

Sutrumpinimų  paaiškinimai: 

AEI – atsinaujinantys energijos ištekliai; 

IT  - informacinės technologijos; 

Kultūros centras – BĮ „Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras“; 

LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 

NVO – nevyriausybinė organizacija; 

PK – policijos komisariatas; 

PSPC – pirminės sveikatos priežiūros centras; 

Socialinės paramos centras – VšĮ „Kazlų Rūdos socialinės paramos centras“; 

Sporto centras – BĮ „Kazlų Rūdos savivaldybės sporto centras“; 

Sūduvos VVG – Sūduvos vietos veiklos grupė; 

SVV – smulkus ir vidutinis verslas; 

TIT – turizmo informacijos taškas; 

Verslo inkubatorius – VšĮ „Kazlų Rūdos verslo inkubatorius“; 

Viešoji biblioteka – BĮ „Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka“; 

VPK – vyriausiasis policijos komisariatas. 
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1 prioritetas. Pažangi, iniciatyvi ir sveika bendruomenė. 

 

1.1 tikslas. Optimizuojant ugdymo įstaigų tinklą siekti, kad švietimo paslaugos būtų visiems 

prieinamos ir kokybiškos. 

 

1.1.1 uždavinys.  Didinti ugdymo paslaugų prieinamumą. 

 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

1.1.1.1. Steigti ikimokyklinio 

ugdymo grupes 

(daugiafunkcių centrų 

sudėtyje ir kitur) kaimo 

vietovėse 

Švietimo 

skyrius, 

Ūkio 

skyrius 

2013-2020 Įsteigta grupių, vnt.; 

įrengta patalpų, vnt.; 

kaimo vietovių, kuriose 

įsteigtos grupės, skaičius 

1.1.1.2. Sudaryti mokiniams 

galimybes naudotis 

neformaliojo švietimo 

paslaugomis kaimo 

vietovėse 

Švietimo 

skyrius 

2013-2020 Kaimo vietovių, kuriose 

teikiamos neformaliojo 

švietimo paslaugos, 

skaičius 

1.1.1.3. Pritaikyti švietimo įstaigų 

patalpas neįgaliųjų 

poreikiams 

Švietimo 

skyrius, 

Ūkio 

skyrius 

2013-2020 Švietimo įstaigų, kurių 

patalpos pritaikytos 

neįgaliųjų ugdymui, 

skaičius 

1.1.1.4. Sudaryti sąlygas 

pilnavertiškai ugdytis 

specialiųjų poreikių 

vaikams 

Švietimo 

skyrius 

2013-2020 Specialiųjų pedagogų, 

dirbančių su specialiųjų 

poreikių mokiniais, 

skaičius 

 

1.1.2 uždavinys.  Kurti patogias ir sveikas ugdymosi sąlygas. 

 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

1.1.2.1. Atlikti švietimo įstaigų 

pastatų kapitalinį remontą 

diegiant energetinio 

efektyvumo priemones: 

Kazlų Rūdos „Elmos“ 

progimnazijos; 

Kazlų Rūdos „Elmos“ 

progimnazijos Ąžuolų 

Būdos skyriaus; 

Jankų pagrindinės 

mokyklos; 

Kazlų Rūdos 

specialiosios mokyklos 

Ūkio skyrius, 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius 

2013-2020 Renovuotų pastatų 

skaičius, vnt. 

 

1.1.2.2. Atlikti švietimo įstaigų 

vidaus patalpų ir 

apšvietimo, vandentiekio, 

kanalizacijos, šildymų 

sistemų bei elektros 

instaliacijų remontą 

siekiant užtikrinti 

Ūkio skyrius, 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius 

2013-2020 Įstaigų, kurių patalpos 

renovuotos, skaičius; 

Įstaigų, kurių patalpose 

renovuotos įvairios 

vidaus inžinerinių tinklų 

sistemos ir instaliacijos, 

skaičius 
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Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

higienos normas 

atitinkančias ugdymo 

sąlygas 

1.1.2.3. Pritaikyti patalpas  

(Vytauto g. 23, Kazlų 

Rūdoje) Kazlų Rūdos R. 

Žigaičio menų mokyklos 

veiklai 

Ūkio skyrius, 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius 

2013-2020 Pritaikyta patalpų, m
2
 

1.1.2.4. Rekonstruoti švietimo 

įstaigų kiemų dangą, 

sutvarkyti aplinką 

Ūkio skyrius 2013-2020 Kompleksiškai 

sutvarkyta kiemų, vnt. 

1.1.2.5. Nuolat atnaujinti švietimo 

įstaigų inventorių, IT 

bazę bei mokymo 

priemones 

Švietimo 

skyrius 

2013-2020 Įstaigų, kurių 

inventorius, IT bazė bei 

mokymo priemonės 

buvo atnaujintos, 

metinis skaičius 

1.1.2.6. Atnaujinti sporto 

aikštynus prie švietimo 

įstaigų ir sporto sales 

Ūkio skyrius, 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius 

2013-2020 Atnaujinta aikštynų ir 

sporto salių, vnt. 

 

1.1.3 uždavinys. Plėsti ugdymo paslaugų spektrą ir didinti paslaugų kokybę. 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

1.1.3.1. Plėsti neformaliojo 

švietimo paslaugų 

įvairovę siekiant 

pritraukti daugiau 

mokinių 

Švietimo 

skyrius 

2013-2020 Teikiama naujų 

paslaugų, vnt. 

1.1.3.2. Plėtoti profesinio 

orientavimo paslaugas 

Švietimo 

skyrius 

2013-2020 Suformuota profesinio 

orientavimo sistema, 

vnt. 

1.1.3.3. Organizuoti mokinių 

užimtumą visų vasaros 

atostogų metu  

Švietimo 

skyrius 

2013-2020 Organizuota užimtumo 

priemonių, vnt. 

 

          1.2  tikslas. Sudaryti gyventojams sąlygas  tenkinti sporto, kultūros ir sveikatingumo 

poreikius. 

         1.2.1 uždavinys. Skatinti bendruomenės kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą. 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

1.2.1.1. Parengti išsamią kultūros 

situacijos analizę ir 

kultūros paslaugų plėtros 

planą 

Švietimo 

skyrius, 

Kultūros 

centras 

2014 Parengta analizė ir 

planas 

1.2.1.2. Rekonstruoti Kultūros 

centro pastatą (S. 

Ūkio skyrius, 

Ekonominės 

2013-2020 Rekonstruota patalpų, 

m
2
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Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

Daukanto g. 19N, Kazlų 

Rūda) 

plėtros 

skyrius 

1.2.1.3. Rekonstruoti Kazlų 

Rūdos parko estradą 

pritaikant viešiems 

renginiams 

Ūkio skyrius, 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius 

2013-2020 Rekonstruota estrada, 

įrengtas sanitarinis 

mazgas 

1.2.1.4. Atnaujinti ir papildyti 

Kultūros centro ir kaimo 

padalinių inventorių 

Švietimo 

skyrius, 

Kultūros 

centras 

2013-2020 Įsigyta muzikos 

instrumentų, vnt.; 

įsigyta sceninės 

įrangos, vnt.; įsigyta 

sceninių rūbų 

komplektų, vnt. 

1.2.1.5. Sukurti mėgėjiškos meno 

veiklos skatinimo 

sistemą 

Švietimo 

skyrius, 

Kultūros 

centras 

2013-2020 Kultūros centre 

veikiančių kolektyvų 

skaičius;  dirbančių 

kultūros specialistų 

skaičius, žm. 

1.2.1.6. Organizuoti menininkų 

plenerus, kūrybines 

stovyklas 

Švietimo 

skyrius, 

Kultūros 

centras 

2013-2020 Organizuota renginių, 

vnt. 

1.2.1.7. Įrengti prieigą prie 

interneto Kultūros centro 

kaimo padaliniuose 

Ūkio skyrius, 

Kultūros 

centras 

2013-2020 Įrengta interneto 

prieiga šešiuose kaimo 

padaliniuose 

1.2.1.8. Kompleksiškai renovuoti 

Viešosios bibliotekos 

padalinių (filialų) vidaus 

patalpas  ir vidaus 

instaliacijų (elektros, 

šildymo, vandentiekio ir 

kt.) sistemas 

Ūkio skyrius, 

Viešoji 

biblioteka 

2013-2020 Renovuotų patalpų 

plotas, m
2
 

1.2.1.9. Atnaujinti ir papildyti 

Viešosios bibliotekos ir 

jos kaimo padalinių 

fondus, inventorių ir IT 

įrangą 

Švietimo 

skyrius, 

Viešoji 

biblioteka 

2013-2020 Įsigyta dokumentų, 

vnt.; įsigyta IT įrangos 

 

1.2.2 uždavinys. Išsaugoti ir puoselėti materialų ir nematerialų krašto kultūros paveldą. 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

1.2.2.1. Inventorizuoti kultūros 

paveldo objektus ir 

suformuoti skaitmeninę 

kultūros paveldo objektų 

duomenų bazę 

Švietimo 

skyrius, 

Kultūros 

centras 

2013-2020 Inventorizuota objektų 

per metus, vnt.; 

skaitmenizuotų paveldo 

objektų skaičius 

1.2.2.2. Kaupti ir populiarinti Švietimo 2013-2020 Įrengta ekspozicija; 
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Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

kraštotyros fondą, įsteigti 

Kazlų Rūdos krašto 

muziejinę ekspoziciją 

skyrius, 

Kultūros 

centras, 

Viešoji 

biblioteka 

sukaupta eksponatų, 

vnt. 

1.2.2.3. Skleisti informaciją apie 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės istoriją ir 

paveldo objektus 

Švietimo 

skyrius, 

Kultūros 

centras 

2013-2020 Vykdytų renginių 

skaičius, išleistų 

leidinių (rūšių) 

skaičius; įrengta 

visuomenei 

nusipelniusių asmenų 

atminimo objektų, vnt. 

1.2.2.4. Parengti, patvirtinti ir 

įgyvendinti  savivaldybės 

etninės kultūros plėtros 

programą 

Švietimo 

skyrius, 

Kultūros 

centras 

2013-2020 Patvirtinta programa, 

vnt.; įgyvendinta 

programos priemonių, 

proc. 

 

1.2.3 uždavinys. Ugdyti sportišką bendruomenę. 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

1.2.3.1. Atlikti sporto ir kūno 

kultūros esamos 

situacijos analizę, 

poreikių tyrimus ir 

parengti sporto šakų 

vystymo gaires 

Švietimo 

skyrius, 

Sporto centras 

2013-2014 Atlikta analizė, 

parengtos gairės 

1.2.3.2. Pastatyti daugiafunkcį 

sporto ir sveikatingumo 

kompleksą Kazlų Rūdoje 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius, Ūkio 

skyrius 

2013-2020 Parengta statinio 

techninė 

dokumentacija; 

pastatytas centras 

1.2.3.3. Renovuoti Kazlų Rūdos 

sporto centro pastatą 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius, Ūkio 

skyrius 

2013-2020 Parengta techninė 

dokumentacija; 

rekonstruotas centras 

1.2.3.4. Įrengti magistralinius 

dviračių ir pėsčiųjų takus 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius, Ūkio 

skyrius 

2013-2020 Įrengta dviračių takų, 

km 

1.2.3.5. Atnaujinti ir įrengti 

sporto aikšteles miesto 

gyvenamuosiuose 

kvartaluose bei kaimo 

vietovėse 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius, Ūkio 

skyrius 

2013-2020 Atnaujinta sporto 

aikštelių, vnt.; 

Įrengta naujų sporto 

aikštelių, vnt.  

1.2.3.6. Sutvarkyti prieigas ir 

įrengti poilsio aikšteles 

su sporto įrengimais 

rekreacinėse teritorijose 

Ūkio skyrius, 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius, 

bendruomenės 

2013-2020 Įrengta aikštelių, vnt. 
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Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

1.2.3.7. Aktyvinti sporto veiklas 

organizuojant sporto 

užsiėmimus ir sporto 

renginius 

Sporto centras 2013-2020 Kaimo vietovių, 

kuriose teikiamos 

sporto paslaugos, 

skaičius; 

organizuotų sporto 

renginių skaičius per 

metus; 

sporto renginių dalyvių 

skaičius 

 

1.3 tikslas. Plėtoti bendradarbiavimą įvairiais lygiais, skatinti bendruomenės ir jaunimo 

veiklas. 

1.3.1 uždavinys. Suaktyvinti tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą. 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

1.3.1.1. Susitarti su savivaldybės 

teritorijoje veikiančiais 

verslo subjektais dėl 

investavimo į 

savivaldybės 

infrastruktūros vystymo 

ir kitus projektus 

Savivaldybės 

vadovai 

2013-2020 Parengta sutarčių (ar 

kitų dokumentų, 

įforminančių 

susitarimus 

1.3.1.2. Aktyviau 

bendradarbiauti teikiant 

švietimo, kultūros, 

sporto, socialines ir kitas 

paslaugas 

Švietimo 

skyrius, 

Socialinės 

apsaugos ir 

sveikatos 

priežiūros 

skyrius, Vaikų 

teisių apsaugos 

skyrius; 

savivaldybės 

įstaigos 

teikiančios 

paslaugas; 

Marijampolės 

apskrities VPK 

Kazlų Rūdos 

PK  

2013-2020 Paslaugų, kurios 

teikiamos 

bendradarbiaujant 

keliems sektoriams, 

rūšių skaičius ir 

pavadinimai 

 

1.3.2 uždavinys. Sudaryti sąlygas bendruomenių veiklai. 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

1.3.2.1. Įkurti NVO centrą Ekonominės 

plėtros 

skyrius, Ūkio 

skyrius, 

Sūduvos 

2013-2015 Įrengtos patalpos, m
2
; 

patalpose dirbančių 

NVO skaičius 
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Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

VVG 

1.3.2.2. Pritaikyti savivaldybei 

priklausančius 

nenaudojimus pastatus ir 

jų prieigas bendruomenių 

poreikiams 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius, Ūkio 

skyrius 

2013-2020 Patalpų, pritaikytų 

bendruomenių veiklai, 

skaičius ir plotas, m
2
 

 

1.3.3 uždavinys. Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir 

saviraiškai.* 

  

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

1.3.3.1. Suformuoti jaunimo 

reikalus kuruojančias 

institucines struktūras: 

įsteigti savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybą,  

atvirąjį jaunimo centrą 

(AJC) Kazlų Rūdoje bei 

atviras jaunimo erdves 

seniūnijose ir plėtoti jų 

veiklą 

Jaunimo reikalų 

koordinatorius, 

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

Ūkio skyrius 

2013- 2020 Įsteigta jaunimo reikalų 

taryba, įsteigtas AJC ir 

jo padaliniai 

seniūnijose; pritaikytos 

patalpos; įsigyta įranga; 

AJC darbuotojų 

skaičius; AJC lankytojų 

skaičius; renginių, 

organizuotų AJC, 

skaičius 

1.3.3.2. Pritaikyti viešąsias 

erdves miesto ir kaimo 

vietovėse jaunimo 

laisvalaikiui ir aktyviam 

poilsiui 

Jaunimo reikalų 

koordinatorius, 

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

Ūkio skyrius 

2013-2020 Viešųjų erdvių, 

pritaikytų  jaunimo 

poreikiams, skaičius 

1.3.3.3. Skatinti jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių NVO 

aktyvumą ir didinti 

administracinius 

gebėjimus 

Jaunimo reikalų 

koordinatorius, 

AJC 

2013-2020 Veikiančių jaunimo ir 

su jaunimu dirbančių 

organizacijų skaičius; 

organizacijų, kurioms 

skirtos savivaldybės 

patalpos, skaičius; 

paremta projektų, vnt. 

1.3.3.4. Periodiškai (kas trejus 

metus) atlikti tyrimus 

dėl savivaldybės įstaigų 

teikiamų paslaugų 

jaunimui kokybės ir, 

įvertinus tyrimų 

rezultatus, tobulinti 

teikiamas paslaugas 

Jaunimo reikalų 

koordinatorius, 

savivaldybės 

įstaigų vadovai 

2014; 2017; 

2020 

Atlikti tyrimai; 

paslaugų, kurios buvo 

pritaikytos jaunimo 

poreikiams, skaičius 

1.3.3.5. Integruoti jaunimą į 

darbo rinką  

Jaunimo reikalų 

koordinatorius, 

Marijampolės 

teritorinė darbo 

birža, Verslo 

inkubatorius 

2013-2020 Įgyvendinta projektų, 

vnt.  

1.3.3.6. Plėtoti jaunimo Jaunimo reikalų 2013-2020 Įgyvendinta projektų, 
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Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

savanorišką veiklą koordinatorius, 

biudžetinių 

įstaigų vadovai 

vnt.  

*Priemonių veiklos detalizuojamos papildomame strateginio planavimo dokumente – jaunimo 

problemų sprendimo Kazlų Rūdos savivaldybėje išplėstiniame priemonių plane trejiems metams.  

1.3.4 uždavinys. Tobulinti savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų valdymą. 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

1.3.4.1. Įtraukti gyventojus, 

NVO, vietos 

bendruomenes  į viešųjų 

vietos reikalų sprendimą. 

Bendrasis 

skyrius, 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius, 

Sūduvos 

VVG 

2013-2020 Organizuota gyventojų 

apklausų; organizuota 

informacinių renginių 

gyventojams 

1.3.4.2. Plėtoti elektronines 

paslaugas 

 

 

Bendrasis 

skyrius, 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius 

2013-2020 Įdiegta naujų 

elektroninių paslaugų, 

vnt. 

1.3.4.3. Gerinti savivaldybės 

institucijų ir įstaigų 

darbuotojų 

administracinius 

gebėjimus 

Personalo 

skyrius, 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius 

2013-2020 Organizuota mokymų; 

mokymų dalyvių 

skaičius, žm. 

1.3.4.4. Parengti Kazlų Rūdos 

savivaldybės strateginį 

plėtros planą naujam 

laikotarpiui  

Ekonominės 

plėtros 

skyrius 

2018-2019 Parengtas planas 

 

1.4 tikslas. Išvystyti stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų prieinamumą. 

1.4.1 uždavinys. Didinti socialinių paslaugų įvairovę. 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

1.4.1.1. Įkurti vaikų globos 

namus 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

priežiūros 

skyrius 

2013-2020 Vietų skaičius/ 

užpildytų vietų skaičius 

1.4.1.2. Įkurti specialiojo 

ugdymo ir užimtumo 

centrą Kazlų Rūdos 

specialiojoje mokykloje 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

priežiūros 

skyrius 

2013-2020 Vietų skaičius/ 

užpildytų vietų skaičius 

1.4.1.3. Pradėti teikti 

kompleksines (slaugos ir 

socialinės priežiūros) 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

2013-2020 Asmenų, kuriems 

teikiamos paslaugos, 

skaičius/asmenų, kurie 
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Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

dienos globos paslaugas 

namuose senyvo amžiaus 

asmenims,  asmenims su 

negalia bei sunkia 

negalia 

priežiūros 

skyrius, 

Socialinės 

paramos 

centras 

yra pateikę prašymus 

gauti paslaugas, 

skaičius 

1.4.1.4. Skatinti šeimynų 

kūrimąsi 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

priežiūros 

skyrius, Vaikų 

teisių 

apsaugos 

skyrius 

2013-2020 Suteiktos patalpos, 

organizuoti renginiai, 

veikiančių šeimynų 

skaičius 

1.4.1.5 Įkurti savarankiško 

gyvenimo namus 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

priežiūros 

skyrius, 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius, Ūkio 

skyrius 

2013-2020 Vietų skaičius/ 

užpildytų vietų 

skaičius. 

 

1.4.2 uždavinys. Didinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir aprėptį. 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

1.4.2.1. Didinti ilgalaikės 

(stacionarios) socialinės 

globos paslaugos 

prieinamumą vienišiems, 

pagyvenusiems ir 

seniems asmenims  

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

priežiūros 

skyrius, 

Socialinės 

paramos 

centras 

2013-2020 Įsteigta vietų, vnt.; 

asmenų, kuriems 

teikiamos paslaugos, 

skaičius, žm. 

1.4.2.2. Plėsti pagalbos į namus 

paslaugas pagal poreikį: 

 -asmenims su proto, 

psichine ir kompleksine 

negalia; 

-vienišiems, 

pagyvenusiems ir 

seniems asmenims 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

priežiūros 

skyrius, 

Socialinės 

paramos 

centras, NVO 

2013-2020 Asmenų, kuriems 

teikiamos paslaugos, 

skaičius, žm. 

1.4.2.3. Plėsti vaikų dienos 

centrų tinklą 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos  

priežiūros 

skyrius, NVO 

2013-2020 Kaimo vietovių, 

kuriose veikia centrai, 

skaičius; vietų skaičius/ 

užpildytų vietų skaičius 

1.4.2.4. Plėsti paslaugų socialinės Socialinės 2013-2020 Įsteigta socialinių 
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Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

rizikos šeimoms apimtis paramos ir 

sveikatos  

priežiūros 

skyrius, 

Socialinės 

paramos 

centras 

darbuotojų etatų 

1.4.2.5. Aprūpinti socialinius 

darbuotojus transporto 

priemonėmis ir 

profesinės rizikos 

draudimu 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos  

priežiūros 

skyrius, 

Socialinės 

paramos 

centras 

2013-2020 Įsigyta transporto 

priemonių, vnt.; 

apdraustų darbuotojų 

dalis, proc. 

1.4.2.6. Skatinti bendruomenes 

dalyvauti socialinių 

paslaugų teikime 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos  

priežiūros 

skyrius 

 Pritaikyta pastatų 

bendruomenių 

socialinėms 

paslaugoms teikti, vnt.  

 

1.5 tikslas. Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. 

 

1.5.1 uždavinys. Atnaujinti sveikatos priežiūros įstaigų pastatus ir įrangą. 

 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

1.5.1.1. Atnaujinti Kazlų Rūdos 

ligoninės medicininę 

(rentgeno, endoskopinę, 

reabilitacinę) įrangą  

VšĮ Kazlų 

Rūdos 

ligoninė 

2013-2020 Įsigyta medicininės 

įrangos, vnt.  

1.5.1.2. Renovuoti Kazlų Rūdos 

ligoninės pastatus ir 

patalpas diegiant 

energetinio efektyvumo 

priemones 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius, Ūkio 

skyrius, VšĮ 

Kazlų Rūdos 

ligoninė 

2013-2020 Renovuota pastatų, vnt.   

1.5.1.3. Renovuoti Kazlų Rūdos 

PSPC pastatą 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius, Ūkio 

skyrius, VšĮ 

Kazlų Rūdos 

PSPC 

2013-2020 Renovuotas pastatas 
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1.5.2 uždavinys. Pritraukti gydytojus specialistus dirbti Kazlų Rūdoje. 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

1.5.2.1. Vykdyti gydytojų-

rezidentų rėmimo 

priemones 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos  

priežiūros 

skyrius, VšĮ 

Kazlų Rūdos 

ligoninė 

2013-2020 Pritraukta specialistų, 

žm. 

1.5.2.2. Organizuoti 

atvykstamuosius 

gydytojų specialistų iš 

kitų savivaldybių vizitus  

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos  

priežiūros 

skyrius, VšĮ 

Kazlų Rūdos 

ligoninė 

2013-2020 Teikiamų gydytojų 

specialistų paslaugų 

rūšių skaičius 

 

1.5.3 uždavinys. Vykdyti prevencines sveikatos priežiūros priemones. 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

1.5.3.1. Organizuoti gyventojų 

švietimą siekiant skatinti 

rūpintis savo sveikata 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos  

priežiūros 

skyrius  

2013-2020 Organizuota renginių; 

renginių dalyvių 

skaičius 

1.5.3.2. Remti visą gyvenimą 

trunkančio sveikatos bei 

sveikos gyvensenos 

ugdymo ir mokymo 

iniciatyvas 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos  

priežiūros 

skyrius 

2013-2020 Paremta projektų; 

projektuose 

dalyvavusių asmenų 

skaičius 
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2 prioritetas. Saugi, švari ir patogi aplinka. 

2.1 tikslas. Siekti, kad inžinerinė infrastruktūra būtų vystoma racionaliai, tenkintų patogumo 

ir saugumo reikalavimus. 

2.1.1 uždavinys. Didinti kelių tinklo pralaidumą, kelių dangų kokybę ir saugumą. 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

2.1.1.1. Siekti, kad būtų įrengta 

dviejų lygių pervaža per 

geležinkelį Kazlų Rūdoje  

Savivaldybės 

administracija 

2013-2016 Įrengta dviejų lygių 

pervaža 

2.1.1.2. Siekti, kad būtų įrengtas 

Kazlų Rūdos aplinkkelis 

Savivaldybės 

administracija 

2013-2018 Įrengtas aplinkkelis, km 

2.1.1.3. Siekti, kad būtų 

rekonstruotas valstybinės 

reikšmės rajoninis kelias 

Nr.2610 Kazlų Rūda - 

Pažėrai 

Savivaldybės 

administracija 

2013-2020 Rekonstruotas kelias, km 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

2.1.1.4. Gerinti vietinės reikšmės  

kelių ir gatvių dangos 

kokybę 

Ūkio skyrius 2013-2020 Išasfaltuota žvyrkelių, 

km 

2.1.1.5. Atnaujinti esamus ir 

įrengti naujus šaligatvius 

bei pėsčiųjų takus 

Ūkio skyrius 2013-2020 Įrengta šaligatvių, km; 

atnaujinta šaligatvių, km 

2.1.1.6. Išplėtoti informacinių ir 

kitų kelio ženklų sistemą 

Ūkio skyrius 2013-2020 Įrengta kelio ženklų, vnt. 

2.1.1.7. Plėsti ir atnaujinti gatvių 

apšvietimo sistemą 

Ūkio skyrius 2013-2020 Įrengta naujų gatvių 

apšvietimo tinklų, km; 

atnaujinta gatvių 

apšvietimo tinklų, km  

 

2.1.2 uždavinys. Vystyti vandentiekio ir nuotekų tinklus. 

 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

2.1.2.1. Plėtoti centralizuotai 

tiekiamo vandens 

tiekimo ir buitinių bei 

ūkio nuotekų surinkimo 

sistemas mieste ir kaimo 

vietovėse 

Ūkio skyrius 2013-2020 Nutiesta vamzdynų km., 

gyvenviečių, prijungtų 

prie sistemų skaičius 

 

2.1.2.2. Rekonstruoti 

susidėvėjusius 

vandentiekio ir nuotekų 

vamzdynus ir kitą 

Ūkio skyrius 2013-2020 Rekonstruota vamzdynų, 

km; rekonstruota 

įrenginių, vnt. 
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Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

vandentvarkos įrangą 

2.1.2.3. Įrengti lietaus nuotekų 

nuvedimo  ir drenažo 

sistemas kaimo vietovėse 

Ūkio skyrius 2013-2020 Įrengtos sistemos 3 

kaimo vietovėse 

2.1.2.4. Įrengti geriamojo 

vandens kokybės 

gerinimo įrenginius 

kaimo vietovėse, kur tam 

tikrų cheminių elementų 

koncentracija viršija 

nustatytas normas  

Ūkio skyrius 2013-2020 Įrengti vandens gerinimo 

įrenginiai 2 gyvenvietėse 

 

2.1.3 uždavinys. Mažinti šiluminės energijos suvartojimo apimtis ir gamybos kaštus. 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

2.1.3.1. Parengti Kazlų Rūdos 

savivaldybės AEI 

naudojimo plėtros 

veiksmų planą  

Ūkio skyrius 2013-2014 Parengtas planas, vnt. 

2.1.3.2. Siekti konkurencijos 

šilumos gamyboje -  

pastatyti savivaldybei 

priklausančią centrinę 

katilinę, naudojančią 

kurą, išgaunamą iš 

atsinaujinančių energijos 

išteklių  

Ūkio skyrius 2013-2020 Parengta techninė 

dokumentacija, pastatyta 

katilinė, vnt. 

2.1.3.3. Skatinti daugiabučių 

namų renovaciją 

Ūkio skyrius 2013-2020 Renovuotų daugiabučių 

namų skaičius 

2.1.3.4. Rekonstruojant 

biudžetinių įstaigų 

pastatus, diegti energijos 

taupymo priemones 

Ūkio skyrius 2013-2020 Pastatų, kuriuose 

pritaikytos energijos 

taupymo priemonės, 

skaičius 

2.1.3.5. Automatizuoti vietines 

katilines 

Ūkio skyrius 2013-2020 Automatizuotų vietinių 

katilinių skaičius 

 

 2.2 tikslas. Sudaryti palankias sąlygas plėtotis patrauklioms viešosioms erdvėms ir 

gyvenamiesiems kvartalams. 

 

2.2.1 uždavinys. Parengti teritorijų planavimo dokumentus. 

 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

2.2.1.1. Patikslinti Kazlų Rūdos 

miesto ribų planą 

Teritorijų 

planavimo 

skyrius 

2015 Parengta sklypų planų, 

vnt. 
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Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

2.2.1.2. Parengti gyvenamajai 

statybai skirtų žemės 

sklypų planus 

Teritorijų 

planavimo 

skyrius 

2015 Parengta sklypų planų, 

vnt. 

2.2.1.3. Parengti Kazlų Rūdos 

savivaldybės bendrąjį 

planą naujam laikotarpiui 

Teritorijų 

planavimo 

skyrius 

2020 Parengtas planas, vnt. 

2.2.1.4. Rekreacinėse teritorijose 

pakeisti žemės paskirtį iš 

miško į želdynų 

Teritorijų 

planavimo 

skyrius 

2013-2020 Žemės sklypų, kuriems 

pakeista paskirtis, skaičius 

 

2.2.2 uždavinys. Didinti teritorijų patrauklumą. 

 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

2.2.2.1. Įrengti infrastruktūrą 

suformuotame 

gyvenamajame kvartale 

Vilniaus g. (Kazlų Rūdos 

mieste) 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius, Ūkio 

skyrius 

2020 Įrengta infrastruktūros 

objektų, vnt. 

2.2.2.2. Atnaujinti Kazlų Rūdos 

miesto viešąją 

infrastruktūrą 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius, Ūkio 

skyrius, 

Teritorijų 

planavimo 

skyrius 

2013-2020 Atnaujintų viešųjų erdvių 

teritorijų plotas, ha. 

 

2.2.2.3. Atnaujinti kaimo 

vietovių viešąją 

infrastruktūrą 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius, Ūkio 

skyrius, 

Teritorijų 

planavimo 

skyrius, 

seniūnai 

2013-2020 Atnaujintų viešųjų erdvių 

teritorijų plotas, ha. 

 

 

2.2.3 uždavinys. Pritaikyti aplinką neįgaliųjų ir šeimų, auginančių vaikus, poreikiams. 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

2.2.3.1. Įrengti viešuosius 

tualetus, pritaikytus 

neįgaliesiems 

Ūkio skyrius 2013-2020 Įrengta viešųjų tualetų, 

vnt. 

2.2.3.2 Įgyvendinant gatvių 

rekonstrukcijos, 

šaligatvių įrengimo, 

viešosios paskirties 

pastatų statybos 

projektus, įrengti 

Ūkio skyrius 2013-2020  Viešosios paskirties 

pastatų, į kuriuos galima 

įvažiuoti vežimėliais, 

skaičius 
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Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

patogius nuvažiavimus 

neįgaliųjų ir vaikų 

vežimėliams 

2.2.3.3. Įrengti vaikų žaidimų 

aikšteles viešosiose 

erdvėse 

Ūkio skyrius, 

privatūs 

investuotojai 

2013-2020 Įrengta vaikų žaidimų 

aikštelių, vnt. 

 

2.3 tikslas. Užtikrinti ekologišką aplinką ir išsaugoti natūralią gamtą. 

2.3.1 uždavinys. Sumažinti taršos poveikį aplinkai. 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

2.3.1.1. Gerinti vandens telkinių 

būklę 

Teritorijų 

planavimo 

skyrius 

2013-2020 Kompleksiškai išvalytų 

vandens telkinių 

skaičius, plotas (ha) 

2.3.1.2. Siekti, kad būtų įrengtos 

triukšmo  izoliacinės 

sienos geležinkelio 

zonoje Kazlų Rūdoje 

Savivaldybės 

vadovai 

2013-2020 Įrengtos izoliacinės 

sienos 

2.3.1.3. Sumažinti apleistų 

pastatų, keliančių grėsmę 

žmonių saugumui ir 

bjaurojančių estetinį 

vaizdą, kiekį 

Ūkio skyrius, 

Teritorijų 

planavimo 

skyrius 

2013-2020 Nugriauta ar sutvarkyta 

pastatų, vnt.; organizuota 

informacinių priemonių 

pastatų savininkams, 

vnt.; taikytų priemonių, 

skatinančių šeimininkus 

sutvarkyti apleistus 

pastatus, skaičius 

2.3.1.4. Įrengti Kazlų Rūdos 

mieste šunų vedžiojimo 

aikšteles  

Ūkio skyrius, 

Teritorijų 

planavimo 

skyrius 

2013-2020 Įrengtos 3 šunų 

vedžiojimo aikštelės 

 

2.3.2 uždavinys. Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą. 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

2.3.2.1. Įrengti didžiųjų ir kitų 

specifinių atliekų 

priėmimo aikšteles 

UAB 

„Marijampolės 

atliekų 

tvarkymo 

centras“ 

2013-2020 Įrengta aikštelių, vnt. 

2.3.2.2. Plėsti antrinių žaliavų 

surinkimo infrastruktūrą 

UAB 

„Marijampolės 

atliekų 

tvarkymo 

centras“ 

2013-2020 Įrengta antrinių žaliavų 

konteinerių aikštelių, 

vnt. 

2.3.2.3. Vykdyti gyventojų UAB 2013-2020 Organizuota renginių; 
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Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

švietimą atliekų 

tvarkymo klausimais 

„Marijampolės 

atliekų 

tvarkymo 

centras“ 

išleista informacinių 

leidinių, vnt.  

 

2.3.3 uždavinys. Vykdyti aplinkos kokybės stebėseną ir taršos prevenciją. 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

2.3.3.1. Įrengti stacionarią oro 

kokybės matavimo 

stotelę 

Teritorijų 

planavimo 

skyrius 

2013-2015 Įrengta stotelė, vnt. 

2.3.3.2. Vykdyti gyventojų 

švietimą aplinkosaugos 

klausimais ir skleisti 

informaciją 

Teritorijų 

planavimo 

skyrius, Žemės 

ūkio skyrius 

2013-2020 Organizuota renginių; 

išleista leidinių (rūšių 

skaičius) 

2.3.3.3. Vykdyti buvusio 

komunalinių atliekų 

sąvartyno Eglinciškės 

kaime aplinkos 

monitoringą 

Teritorijų 

planavimo 

skyrius 

2013-2020 Parengta ataskaitų, vnt. 

2.3.3.4. Vykdyti žemdirbių 

(ūkininkų) švietimą dėl 

ekologinių priemonių 

taikymo  

Žemės ūkio 

skyrius 

2013-2020 Suorganizuota 

renginių, renginių 

dalyvių skaičius 
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3 prioritetas. Verslui palankios aplinkos kūrimas. 

 

3.1 tikslas. Plėtoti turizmą.  

 

3.1.1 uždavinys. Suformuoti turizmo institucinę struktūrą. 

 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

3.1.1.1. Esamoje savivaldybės 

įstaigų struktūroje įsteigti 

turizmo informacijos 

funkciją 

Savivaldybės 

administracija  

2013-2016 Įsteigtas darbuotojo 

etatas 

3.1.1.2. Įrengti fizinį turizmo 

informacijos tašką (TIT), 

aprūpintą reikiamu 

inventoriumi 

Savivaldybės 

administracija  

2013-2016 Įrengtas turizmo 

informacijos taškas 

3.1.1.3. Suformuoti turizmo 

informacijos duomenų 

(turizmo maršrutų, 

paslaugų, rezervavimo) 

bazę ir patalpinti 

internete per nuorodą 

savivaldybės interneto 

svetainėje 

Savivaldybės 

administracija/ 

naujai įrengtas 

turizmo 

informacijos 

taškas (TIT) 

2013-2020 Suformuota turizmo 

informacijos duomenų 

bazė 

 

3.1.2 uždavinys. Sukurti turistų traukos objektus. 

 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

3.1.2.1. Vykdyti turizmo 

rinkodaros priemones  

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

TIT, 

verslininkai, 

Sūduvos VVG 

2013-2020 Sukurta rinkodaros 

strategija; įgyvendinta 

strategijos priemonių, 

proc.  

3.1.2.2. Sukurti prekės ženklą 

turinčius turizmo 

produktus 

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

TIT, 

verslininkai, 

Sūduvos VVG 

2013-2020 Sukurtų išskirtinių 

produktų skaičius, vnt. 

3.1.2.3. Bendradarbiaujant su 

kitomis savivaldybėmis 

(šalies ir užsienio) 

sukurti ir tobulinti 

turizmo maršrutus, 

parengti gidus 

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

TIT, 

verslininkai, 

Sūduvos VVG 

2013-2020 Sukurta maršrutų, vnt.; 

parengta gidų, žm. 

3.1.2.4. Bendradarbiauti 

pritaikant savivaldybėje 

esančius karinio paveldo 

objektus turizmui 

Verslininkai, 

Savivaldybės 

administracija, 

VĮ Kazlų Rūdos 

mokomoji 

miškų urėdija, 

2013-2020 Pritaikyta objektų, vnt.  
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Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

Sūduvos VVG 

3.1.2.5. Siekti, kad Kazlų Rūdos 

savivaldybės teritorijoje  

būtų  įrengta „Formulės 

– 2“  čempionato 

lenktynių  trasa 

Savivaldybės 

administracija 

2013-2020 Įrengta trasa, km 

3.1.2.6. Pritaikyti gamtinius 

resursus (miškus, 

vandens telkinius) 

turizmui 

VĮ Kazlų Rūdos 

mokomoji 

miškų urėdija, 

Savivaldybės 

administracija, 

Sūduvos VVG 

2013-2020 Pritaikyta objektų, vnt.  

3.1.2.7. Skatinti apgyvendinimo, 

viešojo maitinimo, 

pramogų organizavimo, 

agroturizmo paslaugų 

verslų steigimąsi ir plėtrą 

Savivaldybės 

administracija, 

Sūduvos VVG 

2013-2020 Aktyviai veiklą 

vykdančių verslo 

subjektų, užsiimančių 

apgyvendinimo, 

viešojo maitinimo, 

pramogų organizavimo, 

agroturizmo paslaugų 

teikimu, skaičius 

 

3.2 tikslas. Ugdyti  gyventojų verslumą. 

 

3.2.1 uždavinys. Didinti gyventojų kompetencijas, reikalingas šiuolaikiškam verslo 

organizavimui. 

 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

3.2.1.1. Ugdyti mokinių ir 

jaunimo verslumą, remti 

jaunimo verslumo 

projektus 

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

Švietimo 

skyrius, Verslo 

inkubatorius, 

Sūduvos VVG 

2013-2020 Įgyvendinta projektų, 

vnt. 

3.2.1.2. Remti pradedančius 

verslą 

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

Verslo 

inkubatorius 

2013-2020 Paremta verslo 

subjektų, vnt.  

3.2.1.3. Skatinti verslininkų ir 

ūkininkų kooperaciją 

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

Žemės ūkio 

skyrius, 

Verslo 

inkubatorius, 

Sūduvos VVG 

2013-2020 Organizuota 

informacinių renginių, 

vnt; renginių dalyvių 

skaičius, žm.  

3.2.1.4. Organizuoti verslininkus 

vienijančius renginius  

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

Verslo 

2013-2020 Organizuota renginių, 

vnt.; renginių dalyvių 

skaičius, žm. 
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Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

inkubatorius, 

Verslininkų 

klubas 

 

 

3.2.2 uždavinys. Plėtoti verslui reikalingą infrastruktūrą.  

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

3.2.2.1. Sudaryti sąlygas pradėti  

verslą įrengtose, aukštos 

kokybės interneto ryšiu 

aprūpintose patalpose 

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

Verslo 

inkubatorius 

2013-2016 Rekonstruota /veiklai 

pritaikyta patalpų, m
2
 

3.2.2.2. Gerinti žemės ūkio 

naudmenų būklę 

tobulinant melioracijos 

sistemas  

Žemės ūkio 

skyrius 

2013-2020 Įrengta naujų 

melioracijos įrenginių, 

vnt.;  rekonstruota 

melioracijos įrenginių, 

vnt.  

 

 3.2.3 uždavinys. Vystyti alternatyvius verslus kaimo vietovėse.  

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

3.2.3.1. Įsteigti  amatų centrą Ekonominės 

plėtros skyrius, 

Verslo 

inkubatorius, 

Sūduvos VVG 

2013-2020 Įsteigtas amatų centras 

3.2.3.2. Skatinti kaimo turizmo 

verslo subjektų kūrimąsi 

ir plėtrą 

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

Verslo 

inkubatorius, 

seniūnai, 

Sūduvos VVG, 

seniūnai 

2013-2020 Veikiančių kaimo 

turizmo subjektų 

skaičius 

3.2.3.3. Skatinti ekologinių ūkių 

kūrimąsi ir plėtrą 

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

Žemės ūkio 

skyrius, 

seniūnai, Verslo 

inkubatorius, 

Sūduvos VVG, 

seniūnai 

2013-2020 Veikiančių ekologinių 

ūkių skaičius 

3.2.3.4. Ūkinės veiklos 

diversifikacijos kaimo 

vietovėse skatinimas 

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

Sūduvos VVG  

2013-2020 Modernizuota viešoji 

infrastruktūra kaimo 

gyvenvietėse 
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3.3 tikslas. Pritraukti vietos ir užsienio investicijas. 

 

3.3.1 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas investuotojų įsikūrimui. 

 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

3.3.1.1. Parengti mokestinių 

lengvatų ir kitas 

skatinimo priemones ir 

jas taikyti investuotojams 

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

Verslo 

inkubatorius 

2013-2020 Parengta priemonių, 

vnt. 

3.3.1.2. Parengti žemės sklypus 

su infrastruktūra ir/ ar 

pastatus investuotojams 

įsikurti 

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

Teritorijų 

planavimo 

skyrius, Ūkio 

skyrius 

2013-2020 Parengta žemės sklypų 

su infrastruktūra, vnt.; 

parengta pastatų, vnt. 

 

3.3.2 uždavinys. Skleisti informaciją apie investicinę aplinką Kazlų Rūdoje. 

 

Numeris Priemonė Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminai 

Pasiekimo rodiklis 

3.3.2.1. Suformuoti vietos ir 

užsienio investuotojų 

pritraukimo rinkodaros 

strategiją ir ją įgyvendinti 

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

Verslo 

inkubatorius 

2013-2020 Parengta strategija; 

Įgyvendinta strategijos 

priemonių, vnt. 

3.3.2.2. Parengti investavimo 

galimybių duomenų 

bazę, ją (keliomis 

užsienio kalbomis) 

viešinti savivaldybės 

interneto svetainėje ir  

teminiuose leidiniuose 

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

Verslo 

inkubatorius 

2013-2020 Suformuota duomenų 

bazė; duomenų bazės 

atnaujinimų skaičius 

per metus, kartais; 

išleista teminių leidinių 

(rūšių skaičius), vnt.  

3.3.2.3. Skelbti informaciją apie 

investavimo galimybes 

Kazlų Rūdoje tikslinėse 

šalies ir užsienio rinkose 

Ekonominės 

plėtros skyrius, 

Verslo 

inkubatorius 

2013-2020 Informacinių 

pranešimų šalies ir 

užsienio žiniasklaidos 

priemonėse skaičius; 

parodų ir renginių, 

kuriuose dalyvauta, 

skaičius 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

22 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2013-2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 

ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SISTEMOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kazlų Rūdos savivaldybės strateginio plėtros plano (toliau – KRSPP) įgyvendinimo 

priežiūros sistema - tai sisteminis aplinkos, susietos su patvirtinto strateginio plano įgyvendinimo 

metu atsirandančiais kiekybiniais ir kokybiniais pokyčiais, stebėjimo ir vertinimo procesas, kurio 

metu periodiškai parengiama strateginio plano įgyvendinimo ataskaita. KRSPP įgyvendinimo 

priežiūros sistema skirta KRSPP įgyvendinimui koordinuoti ir kontroliuoti, vertinti KRSPP 

įgyvendinimo poveikį savivaldybei. 

2. KRSPP įgyvendinimo priežiūros sistema apibrėžia: 

2.1. KRSPP įgyvendinimo priežiūros institucinę struktūrą; 

2.2. KRSPP įgyvendinimo priežiūros metinių darbų ciklą; 

            2.3. KRSPP stebėsenos rodiklių sistemą. 

II. KRSPP ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS INSTITUCINĖ SISTEMA 

3. KRSPP įgyvendinimo priežiūros institucinę struktūrą sudaro trys lygmenys: politinis, 

administracinis ir visuomeninis. 

Institucinės struktūros aprašymas pateikiamas 1 lentelėje, institucinės struktūros schema 

pateikiama 1 schemoje.  

 

1 lentelė. Institucinės struktūros aprašymas. 

Eil. 

Nr. 

Institucija Apytikslis 

posėdžių 

skaičius per 

metus* 

Pagrindiniai veiksmai 

Politinis lygmuo 

1. Kazlų Rūdos 

savivaldybės taryba 

1 Išklauso KRSPP įgyvendinimo metinę ataskaitą, 

tvirtina KRSPP pakeitimus ir papildymus. 

Administracinis lygmuo 

2. Strateginio 

planavimo grupė 

2-3 Strateginio planavimo grupė suformuojama iš 

Savivaldybės administracijos padalinių vadovų. 

Grupė svarsto KRSPP įgyvendinimo metinę 

ataskaitą administraciniu lygmeniu, teikia 

pasiūlymus dėl KRSPP koregavimo ar papildymo 

bei kitais klausimais, susijusiais su strategine plėtra. 

3. Ekonominės plėtros 

skyrius  

- Surenka informaciją apie KRSPP įgyvendinimo 

būklę iš Savivaldybės administracijos struktūrinių 

padalinių/kitų KRSPP nurodytų vykdytojų, ją 

sistemina ir rengia KRSPP įgyvendinimo ataskaitą. 

Organizuoja KRSPP įgyvendinimo ataskaitos 

pristatymą Savivaldybės tarybai ir bendruomenei.  

Surenka pasiūlymus dėl KRSPP koregavimo ar 

papildymo, teikia juos svarstyti Strateginio 

planavimo grupei, Savivaldybės tarybos komitetams 

bei tvirtinti Savivaldybės tarybai. 

Organizuoja Kazlų Rūdos savivaldybės trejų metų 

strateginio veiklos plano rengimą, remiantis KRSPP 

nuostatomis. 
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Eil. 

Nr. 

Institucija Apytikslis 

posėdžių 

skaičius per 

metus* 

Pagrindiniai veiksmai 

4. Savivaldybės 

administracijos 

struktūrinių 

padalinių 

darbuotojai, 

atsakingi už 

KRSPP dalių 

įgyvendinimo 

priežiūrą 

- Teikia Ekonominės plėtros skyriui informaciją apie 

struktūriniams padaliniams priskirtų vykdyti 

KRSPP dalių įgyvendinimą bei pasiūlymus dėl 

KRSPP koregavimo ar papildymo. 

Visuomeninis lygmuo 

5. Savivaldybės 

bendruomenė 

1 Dalyvauja pristatant KRSPP įgyvendinimo metines 

ataskaitas, teikia informaciją apie KRSPP 

įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl KRSPP 

nuostatų koregavimo ar papildymo. 

* KRSPP įgyvendinimo/koregavimo ar pildymo klausimais. 

 

III. KRSPP ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS CIKLAS 

 

4. KRSPP yra įgyvendinamas jo dalis, kurių patvirtinti vykdytojai yra Savivaldybės 

administracija ir Savivaldybės biudžetinės įstaigos, integruojant į Kazlų Rūdos savivaldybės trejų 

metų strateginį veiklos planą (toliau – KRVP) ir numatant lėšas joms įgyvendinti iš Savivaldybės 

biudžeto bei kitų finansavimo šaltinių. 

5. KRSPP tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimas turi būti koordinuojamas su plane 

numatytų kitų vykdytojų – viešojo administravimo institucijų, valstybės įmonių ir įstaigų, 

visuomeninių organizacijų, privačių įmonių – planais. Rengiant KRSPP įgyvendinimo metinę 

ataskaitą, surenkama informacija iš visų KRSPP nurodytų vykdytojų. 

6. KRSPP įgyvendinimo ataskaita rengiama, svarstoma ir teikiama išklausyti Savivaldybės 

tarybai kiekvienais metais.  

7. KRSPP papildomas ir keičiamas įvertinus KRSPP įgyvendinimo rezultatus bei gautus 

pasiūlymus dėl KRSPP keitimo ar papildymo. Pasiūlymai dėl KRSPP pakeitimo ir papildymo 

pateikiami raštu Savivaldybės administracijos direktoriui iki einamų metų birželio 1 d. Pateikti 

pasiūlymai apsvarstomi Strateginio planavimo grupėje bei Savivaldybės tarybos komitetuose. 

KRSPP pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės taryba. 

8. Išsamus KRSPP įgyvendinimo procedūrų aprašymas ir vykdymo terminai pateikiami 2 

lentelėje. 

 

2 lentelė. KRSPP įgyvendinimo procedūros ir vykdymo terminai 

Eil. 

Nr. 

Procedūros Atsakingi Vykdymo terminai 

Pradžia Pabaiga 

1. KRSPP įgyvendinimo metinių rezultatų aptarimas. 

Parengiama KRSPP įgyvendinimo metinė  ataskaita ir 

pristatoma  Savivaldybės administracijos Strateginio 

planavimo grupei, Savivaldybės tarybai bei 

savivaldybės bendruomenei. KRSPP įgyvendinimo 

metinė ataskaita skelbiama Savivaldybės interneto 

tinklalapyje. 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius 

kovas gegužė 
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Eil. 

Nr. 

Procedūros Atsakingi Vykdymo terminai 

Pradžia Pabaiga 

2. KRSPP peržiūrėjimas, keitimas/papildymas.  

Apibendrinus KRSPP įgyvendinimo rezultatus bei 

Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės 

administracijos padalinių  ir kitų subjektų raštu 

pateiktus pasiūlymus dėl KRSPP keitimo/papildymo, 

svarstoma reikiamybė keisti/papildyti KRSPP. 

Ekonominės 

plėtros 

skyrius 

birželis liepa 

3. KRVP sudarymas, įvertinant KRSPP. 

KRSPP dalys įtraukiamos  į KRVP programas. 

Savivaldybės struktūriniai padaliniai parengia KRVP 

dalis, kurias į bendrą visumą sujungia Ekonominės 

plėtros skyrius.  

Ekonominės 

plėtros 

skyrius 

liepa gruodis 

4. Savivaldybės biudžeto sudarymas. 

Savivaldybės biudžetas sudaromas pagal KRVP 

programas. 

Finansų 

skyrius 

lapkritis vasaris 

 

IV. KRSPP STEBĖSENOS RODIKLIAI 

 

9. KRSPP įgyvendinimo rezultatai matuojami remiantis 4 lygių kokybiniais ir 

kiekybiniais rodikliais: 

9.1. Vizijos rodikliais matuojama KRSPP įgyvendinimo nauda visai savivaldybės 

bendruomenei. 

9.2. Tikslų rodikliais matuojami  atskirų savivaldybės veiklos sričių rezultatai. 

9.3. Uždavinių rodikliais  apibrėžiami materialiniai ar intelektiniai produktai ir (ar) 

paslaugos, kurie atsiranda tikslingai naudojant išteklius uždaviniui įgyvendinti. 

9.4. Priemonių rodikliais matuojama su kokiais ištekliais (finansiniais, žmogiškaisiais, 

materialiniais) bus sukurti numatyti produktai ar suteiktos paslaugos. 

Kiekybiniais rodikliais matuojama tai, kas gali būti suskaičiuojama, jie sudaromi 

remiantis kiekybine informacija, t. y. faktais, skaičiais, statistiniais duomenimis. Šie rodikliai 

parodo indėlius (pavyzdžiui, finansinius) arba kiekybinę galutinio produkto ar rezultato apimtį.  

Kokybiniai vertinimo kriterijai parodo veiklos kokybines charakteristikas, t. y. jos 

gerėjimą arba blogėjimą (pavyzdžiui, ar rezultatai pasiekti laiku, ar jie atitinka vartotojų ar 

visuomenės poreikius, standartus ir kita). Kokybiniai rodikliai sudaromi naudojant apklausų, tyrimų 

duomenis, apžvalgas, ekspertų ar specialių grupinių diskusijų medžiagą ir kitą kokybinę 

informaciją. 

KRSPP stebėsenos rodiklių sąrašas pateikiamas 3 lentelėje. Šioje lentelėje nurodomi 

rodiklių pavadinimai, informacija  apie rodiklių reikšmes 2011 m. ir siekiamas rodiklių reikšmes 

2020 m. 

 

 

 



 
 

 

3 lentelė. KRSPP stebėsenos rodiklių sąrašas.  

VIZIJOS RODIKLIAI 

Kazlų Rūdos savivaldybės vizija 2030 m. – patraukli dirbti, gyventi ir ilsėtis savivaldybė. 

Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m  Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

 2030 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

1. Gyventojų 

skaičiaus pokytis, 

proc. 

Statistikos 

departamentas 

prie LRV 

-2,1 -2,1 -2            0 

2. Vidutinis mėnesinis 

(neto) darbo 

užmokestis Lt.  

Statistikos 

departamentas 

prie LRV 

1610,3 1401,8 1646,9             aukštesnis 

3. Vidutinė būsimojo 

gyvenimo trukmė, 

metais 

Statistikos 

departamentas 

prie LRV 

73,59* 73,59 73,45             aukštesnė 

už šalies 

vidurkį 

*Šio rodiklio reikšmė skaičiuojama tik apskričių lygmeniu. 

 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

I prioritetas. Pažangi, iniciatyvi ir sveika bendruomenė 

1.1 tikslas. Optimizuojant ugdymo įstaigų tinklą siekti, kad švietimo paslaugos būtų visiems prieinamos ir kokybiškos 

1. Tuščių mokymosi 

vietų skaičius 

mokyklose 

(skaičiuojant 

pagal Mokinio 

krepšelio 

metodiką) 

Švietimo 

skyrius 

5 n. d. n. d.       0 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

2. Gyventojų, kurie 

savivaldybės 

teikiamas švietimo 

paslaugas vertina 

palankiai, dalis, 

proc. 

Apklausos 

duomenys 

n. d. Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      didesnė 

1.1.1 uždavinys. Didinti ugdymo paslaugų prieinamumą 

3. Būsimųjų 

pirmokų, 

lankančių 

priešmokyklinio 

ugdymo grupes, 

dalis, proc. 

Švietimo 

skyrius 

92,5 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      100 

4. Sudarytos 

galimybės 

neįgaliam 

mokiniui 

integruotai ugdytis 

mokykloje  nuo 1 

iki 12 klasės. 

Švietimo 

skyrius 

nėra Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      yra 

5. 

 

Vaikų, 

dalyvaujančių 

ikimokykliniame 

ugdyme, dalis 

(lyginant su visais 

1-6 metų vaikais),  

proc. 

Statistikos 

departame

ntas prie 

LRV 

31,8 43,5 54,6       atitinka 

apskrities 

vidurkį 

1.1.2 uždavinys. Kurti patogias ir sveikas ugdymosi sąlygas 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

6. Mokyklų pastatų 

ar jų dalių, 

kurioms atliktas 

kapitalinis arba 

paprastas 

remontas dalis, 

proc. 

Švietimo 

skyrius 

22,6 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      70 

7. Mokyklų, kurių 

kiemai yra 

kompleksiškai 

sutvarkyti, dalis 

nuo visų mokyklų, 

proc.  

Švietimo 

skyrius 

36,3 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      50 

8.  Mokyklų, kurių 

sporto bazės yra 

kapitališkai 

suremontuotos, 

dalis, proc.  

Švietimo 

skyrius  

22,2 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      40 

1.1.3 uždavinys. Plėsti ugdymo paslaugų spektrą ir didinti paslaugų kokybę 

9. Mokinių, 

dalyvaujančių 

vasaros atostogų 

užimtumo 

priemonėse, dalis 

iš visų mokinių, 

proc.  

Švietimo 

skyrius 

7 n. d. n. d.       12 

10. Mokyklų, kuriose 

teikiamos 

profesinio 

Švietimo 

skyrius 

0 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      100 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

orientavimo 

paslaugos, dalis, 

proc. 

11. Mokinių, 

dalyvaujančių 

neformaliajame 

ugdyme, dalis, 

proc. 

Švietimo 

skyrius 

92,4 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      100 

1.2 tikslas. Sudaryti gyventojams sąlygas  tenkinti sporto, kultūros ir sveikatingumo poreikius 

12. Gyventojų, kurie 

savivaldybės 

teikiamas 

kultūrines 

paslaugas vertina 

palankiai, dalis, 

proc.  

Apklausos 

duomenys 

n.d. Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      didesnė 

13. Gyventojų, kurie 

sąlygas aktyviam 

poilsiui vertina 

palankiai, dalis, 

proc. 

Apklausos 

duomenys 

n. d. Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

 

 

      didesnė 

1.2.1 uždavinys. Skatinti bendruomenės kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą 

14. Gyventojų, 

dalyvaujančių 

mėgėjiškoje meno 

kolektyvų 

veikloje, dalis nuo 

visų gyventojų, 

proc. 

Kazlų 

Rūdos 

kultūros 

centras 

1,34 n. d.  n. d.       2 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

15. Kultūros centro 

organizuotų 

renginių lankytojų 

skaičiaus metinis 

pokytis, proc.                                          

Kazlų 

Rūdos 

kultūros 

centras 

0,6 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      1 

1.2.2 uždavinys. Išsaugoti ir puoselėti materialų ir nematerialų krašto kultūros paveldą 

16. Suskaitmeninto 

kultūros paveldo 

dalis, proc. 

Švietimo 

skyrius 

0 n. d. n. d.       5 

17. Muziejaus 

(ekspozicijos) 

lankytojų skaičius, 

tūkst. žm. 

Švietimo 

skyrius 

0 n. d. n. d.       augantis 

1.2.3 uždavinys. Ugdyti sportišką bendruomenę 

18. Organizuotai 

sportuojančių 

gyventojų dalis, 

proc.  

BĮ Kazlų 

Rūdos 

sporto 

centras 

2,3 n. d. n. d.       3 

19. 10 tūkst. 

gyventojų tenka 

sporto 

infrastruktūros 

objektų,  vnt. 

BĮ Kazlų 

Rūdos 

sporto 

centras 

10,1 n. d. n. d.       15 

20. Sporto 

infrastruktūros 

objektų, kurių 

būklė yra gera, 

dalis, proc.  

BĮ Kazlų 

Rūdos 

sporto 

centras 

57,2 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      100 

1.3 tikslas. Plėtoti bendradarbiavimą įvairiais lygiais, skatinti bendruomenės ir jaunimo veiklas   



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

21. Gyventojų, kurie 

yra bendruomenių 

nariai, dalis, proc.  

Ekonomin

ės plėtros 

skyrius 

6,3 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      15 

22. Gyventojų,  kurie 

savivaldybės 

institucijų darbą 

vertina palankiai, 

dalis, proc.  

Apklausos 

duomenys 

n. d. Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      didesnė 

23. Jaunuolių (14-29 

m.), manančių, 

kad Kazlų Rūdos 

savivaldybė yra 

patraukli vieta 

gyventi, dalis, 

proc.  

Apklausos 

duomenys 

n.d. Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      didesnė 

1.3.1 uždavinys. Suaktyvinti tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą 

24. Infrastruktūros 

projektų, kuriuos 

parėmė verslo 

subjektai, skaičius 

Visi 

savivaldyb

ės 

administr-

acijos 

padaliniai 

1 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      didesnis 

25. Paslaugų, kurios 

teikiamos 

bendradarbiaujant 

dviem ir daugiau 

sektorių, skaičius 

Visi 

savivaldyb

ės 

administr-

acijos 

padaliniai 

0 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      didesnis 

1.3.2. Sudaryti sąlygas bendruomenių veiklai 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

26. Aktyviai 

veikiančių 

bendruomenių 

skaičius 

Ekonomin

ės plėtros 

skyrius 

14 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      didesnis 

27. 18-44 metų 

amžiaus gyventojų 

dalis, proc.  

Sveikatos 

informacij

os centras 

37 37,6 

 

 

 

38,9       tokia pati 

arba 

didesnė 

1.3.2 uždavinys. Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai 

28. Jaunuolių (14-29 

m.), įtrauktų į 

savanoriškas 

veiklas, skaičius 

Jaunimo 

reikalų 

koordina-

torius 

n.d. n. d. n. d.       didesnė 

29. Jaunuolių (14-29 

m.), dalyvaujančio 

jaunimo 

organizacijų 

veiklose, dalis, 

proc. 

Jaunimo 

reikalų 

koordina- 

torius 

10 n. d. n. d.       20 

1.3.3 uždavinys. Tobulinti savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų valdymą 

30. Teikiamų 

elektroninių III-IV 

brandos lygių 

paslaugų skaičius  

Bendrasis 

skyrius 

3 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      didesnis 

31. Paslaugų 

vartotojų, 

besinaudojančių 

elektroninėmis 

paslaugomis, dalis 

Bendrasis 

skyrius 

n.d. n.d. n.d.       didesnis 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

nuo visų vartotojų, 

proc. 

32. Kvalifikaciją 

kėlusių 

savivaldybės 

administracijos ir 

savivaldybės 

biudžetinių įstaigų 

darbuotojų dalis, 

proc. 

Personalo 

skyrius 

54,5 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      tokia pati 

arba 

didesnė 

33. Savivaldybės 

biudžeto pajamos, 

tenkančios vienam 

gyventojui, tūkst. 

Lt 

Finansų 

skyrius 

2,3 2,2 2,1       didesnės 

1.4 tikslas. Išvystyti stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų prieinamumą 

34. Gyventojų, kurie 

savivaldybės 

teikiamų 

socialinių 

paslaugų 

prieinamumą 

vertina palankiai, 

dalis, proc. 

Apklausos 

duomenys 

n.d. Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      didesnė 

1.4.1 uždavinys. Didinti socialinių paslaugų įvairovę 

35. Teikiamų 

socialinių 

paslaugų rūšių 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

10 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      15 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

skaičius priežiūros 

skyrius 

1.4.2 uždavinys. Didinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir aprėptį 

36. Socialinės rizikos 

šeimų, su 

kuriomis dirbama 

vaikų dienos 

centruose, dalis iš 

viso socialinės 

rizikos šeimų 

skaičiaus, proc. 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

priežiūros 

skyrius 

55 n. d n. d.       70 

37. Vidutinė laukimo 

eilėje nuo 

socialinės globos 

paskyrimo iki jos 

gavimo socialinės 

globos paslaugų 

įstaigoje trukmė, 

mėn. 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

priežiūros 

skyrius 

12 n. d n. d.       2 

38. Vidutinė laukimo 

eilėje nuo 

socialinės 

priežiūros 

paskyrimo iki jos 

gavimo trukmė, 

mėn. 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

priežiūros 

skyrius 

12 n. d n. d.       2 

39. Apsilankymų 

vienoje socialinės 

rizikos šeimoje 

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

35 n. d. n. d.       50 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

vidutinis metinis 

skaičius 

priežiūros 

skyrius 

40. Socialinių 

paslaugų gavėjų, 

kuriems paslaugas 

teikia NVO ir 

bendruomenės, 

dalis iš visų 

socialinių 

paslaugų gavėjų, 

proc.  

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

priežiūros 

skyrius 

20 n. d. n. d.       30 

1.5 tikslas. Didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. 

41. Apsilankymai pas 

gydytojus – 

specialistus (II-III 

lygis), tenkantys 

100 gyventojų 

(per metus) 

Lietuvos 

sveikatos 

informacij

os centras 

126,28 172,43 207,64       siekia 

apskrities 

lygį 

42. Gyventojų, kurie 

savivaldybės 

įstaigų teikiamas 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugas vertina 

palankiai, dalis, 

proc. 

Apklausos 

duomenys  

n. d. Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      didesnė 

1.5.1. Atnaujinti sveikatos priežiūros įstaigų pastatus ir įrangą 

43. Medicininės 

įrangos, naujesnės 

VšĮ Kazlų 

Rūdos 

10 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      50 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

nei 10 metų, dalis  

iš visos 

medicininės 

įrangos, proc. 

ligoninė 

44. Renovuota 

pastatų, vnt.  

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

priežiūros 

skyrius 

0 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      2 

1.5.2. Pritraukti gydytojus specialistus dirbti Kazlų Rūdoje 

45. Pritraukta dirbti 

gydytojų - 

specialistų, žm. 

VšĮ Kazlų 

Rūdos 

ligoninė 

0 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      5 

1.5.3. Vykdyti prevencines sveikatos priežiūros priemones 

46. Gyventojų, 

informuotų 

visuomenės 

sveikatos 

temomis, dalis, 

proc.  

Socialinės 

paramos ir 

sveikatos 

priežiūros 

skyrius 

 

 

 

30 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      50 

II prioritetas. Saugi, švari ir patogi aplinka 

2.1 tikslas. Siekti, kad inžinerinė infrastruktūra būtų vystoma racionaliai, tenkintų patogumo ir saugumo reikalavimus 

47. Gyventojų, kurie 

savivaldybės 

teikiamas 

komunalines 

Apklausos 

duomenys 

n. d. Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 
      didesnė 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

paslaugas vertina 

palankiai, dalis, 

proc.  

2.1 uždavinys. Didinti kelių tinklo pralaidumą, kelių dangų kokybę ir saugumą 

48. Vietinės reikšmės 

kelių su asfalto 

danga dalis, proc.  

Statistikos 

departame

ntas prie 

LRV 

7,6 18,6 16,8       10 

49. Apšviestų vietinės 

reikšmės kelių 

ilgis, km 

Ūkio 

skyrius 

17 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 
      20 

50. Kelių eismo 

įvykių skaičius, 

tenkantis 1000 

gyv. 

Statistikos 

departame

ntas prie 

LRV 

1,6 1,5 1,2       mažesnis 

2.2 uždavinys. Vystyti vandentiekio ir nuotekų tinklus 

51. Gyventojų, kurie 

naudojasi 

centralizuoto 

nuotekų surinkimo 

paslauga, dalis, 

proc. 

Ūkio 

skyrius 

37,2 n. d. n. d.       50 

52. Gyventojų, kurie 

naudojasi 

centralizuotai 

tiekiamu 

geriamuoju 

vandeniu, dalis, 

proc 

Ūkio 

skyrius 

43,5 n. d. n. d.       50 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

53. Vandens tiekimo 

ir nuotekų 

šalinimo tinklų 

dalis, kurie yra 

susidėvėję, dalis, 

proc.  

Ūkio 

skyrius 

20 n. d. n. d.       10 

54. Vandenviečių, 

kuriose vandens 

tarša cheminiais ir 

organiniais 

elementais viršija 

nustatytas normas, 

dalis nuo visų 

eksploatuojamų 

vandenviečių, 

proc. 

Ūkio 

skyrius 

33,3 n. d. n. d.       0 

2.3 uždavinys. Mažinti šiluminės energijos suvartojimo apimtis ir gamybos kaštus 

55. Savivaldybių 

centralizuotai 

tiekiamos šilumos 

kainų reitinge 

užimama vieta 

Valstybinė 

kainų 

kontrolės 

ir 

energetiko

s komisija 

27 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 
      aukštesnė 

56. Energijos 

suvartojimas 

savivaldybės 

pastatų 

(centralizuotam) 

šildymui,  kwh/m
2
 

Ūkio 

skyrius 

n.d. n. d. n. d.       mažesnis 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

57. Energijos 

suvartojimas 

daugiabučių namų 

(centralizuotam)  

šildymui,  kwh/m
2
 

Ūkio 

skyrius 

n.d. n. d. n. d.       mažesnis 

2.2 tikslas. Sudaryti palankias sąlygas plėtotis patrauklioms viešosioms erdvėms ir gyvenamiesiems kvartalams 

58. Gyventojų, kurie 

viešųjų erdvių 

estetinį vaizdą 

vertina palankiai, 

dalis, proc.  

Apklausos 

duomenys 

n. d. Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 
      didesnė 

59. Gyventojų, kurie 

viešųjų erdvių 

pritaikymą 

neįgaliesiems ir 

šeimoms su 

vaikais vertina 

palankiai, dalis, 

proc. 

Apklausos 

duomenys 

n. d. Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      didesnė 

2.2.1 uždavinys. Parengti teritorijų planavimo dokumentus. 

60. Parengtų teisės 

aktuose įvardintų 

privalomų 

ilgalaikio teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

skaičius 

Teritorijų 

planavimo 

skyrius 

35 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      45 

2.2.2 uždavinys. Didinti teritorijų patrauklumą 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

61. Kompleksiškai 

atnaujintų  (per  

pastaruosius 10 

metų) viešųjų 

erdvių teritorijų 

plotas, ha 

Ūkio 

skyrius 

2 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      5 

2.2.3 uždavinys. Pritaikyti aplinką neįgaliųjų ir šeimų, auginančių vaikus, poreikiams 

62. Savivaldybės 

pastatų, kuriuose 

teikiamos 

viešosios 

paslaugos, ir kurie 

yra pritaikyti 

neįgaliųjų 

poreikiams, dalis, 

proc.  

Ūkio 

skyrius 

n.d. Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      didesnė 

2.3 tikslas. Užtikrinti ekologišką aplinką ir išsaugoti natūralią gamtą 

63. Gyventojų, kurie 

gyvenamąją 

aplinką laiko 

ekologiška, dalis, 

proc.  

Apklausos 

duomenys 

n. d. Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      didesnė 

2.3.1 uždavinys. Sumažinti taršos poveikį aplinkai 

64. Teršalų išmetimas 

į atmosferą iš 

stacionarių taršos 

šaltinių, tenkantis 

1 km
2
, kg 

Statistikos 

departame

ntas prie 

LRV 

854* 432* 978*       mažesnis 

65. Rekreacinių Teritorijų 0 Nelygi- Nelygi-       0 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

vandens telkinių, 

kurių vandens 

kokybė neatitiko 

higienos normų, 

skaičius per 

metus 

planavimo 

skyrius 

nama nama 

66.  Apleistų pastatų, 

keliančių grėsmę 

žmonių saugumui 

ir bjaurojančių 

estetinį vaizdą, 

skaičius 

Teritorijų 

planavimo 

skyrius 

1 nelygina

ma 

nelygin

ama 

      0 

2.3.2 uždavinys. Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą 

67. Užfiksuotų 

nelegalių 

sąvartynų skaičius 

per metus 

Teritorijų 

planavimo 

skyrius 

1 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      0 

68. Surinkta 

perdirbimui/pana

udojimui 

komunalinių 

atliekų nuo 

bendro 

komunalinių 

atliekų kiekio, 

proc. 

Teritorijų 

planavimo 

skyrius 

8 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      10 

2.3.3 uždavinys. Vykdyti aplinkos kokybės stebėseną ir taršos prevenciją 

69. Teikiamų 

aplinkos 

Teritorijų 

planavimo 

2 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      4 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

monitoringo 

paslaugų skaičius 

skyrius 

70. Švietėjiškose 

aplinkosaugos 

renginiuose 

dalyvavusių 

gyventojų dalis, 

proc.  

Teritorijų 

planavimo 

skyrius 

7 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      20 

III prioritetas. Verslui palankios aplinkos kūrimas 

3.1 tikslas. Plėtoti turizmą 

71. Turistų, 

apsilankiusių 

turizmo 

informacijos 

taške,  skaičiaus 

metinis pokytis, 

proc. 

Ekonomin

ės plėtros 

skyrius 

n.d. Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

           augantis 

72. Metinis vietų 

užimtumas 

apgyvendinimo 

įstaigose 

Statistikos 

departame

ntas prie 

LRV 

18,8 14,8 28,1       didesnis 

3.1.1 uždavinys. Suformuoti turizmo institucinę struktūrą 

73. Veikiantis fizinis 

turizmo 

informacijos 

taškas 

Ekonomin

ės plėtros 

skyrius 

nėra 

 

 

 

n.d. n.d.            yra 

3.1.2 uždavinys. Sukurti turistų traukos objektus 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

74. Turizmo 

produktais 

(maršrutais, 

paslaugomis) 

pasinaudojusių 

turistų skaičius 

(pagal rūšis) 

Tyrimų 

duomenys 

n.d. Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 
      augantis 

3.2 tikslas. Ugdyti gyventojų verslumą. 

75. Veikiančių SVV 

skaičius, tenkantis 

1000 gyventojų 

Statistikos 

departame

ntas prie 

LRV 

12,2 12,8 20,7             atitinka 

šalies 

vidurkį 

76. Išduotų verslo 

liudijimų 

skaičius, tenkantis 

1000 gyventojų 

Valstybinė 

mokesčių 

inspekcija 

21,6 n. d. n. d.        didesnis 

77. Registruotų 

bedarbių ir 

darbingo amžiaus 

gyventojų 

santykis, proc. 

Lietuvos 

darbo 

birža 

11,9 11,5 11,8       4 

3.2.1 uždavinys. Didinti gyventojų kompetencijas, reikalingas šiuolaikiškam verslo organizavimui 

78. Asmenų, 

pradėjusių savo 

verslą, skaičius/ 

asmenų , 

dalyvavusių 

Verslo 

inkubatori

us 

12/126 n. d. n. d.        didesnis 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

verslumo 

skatinimo 

mokymuose ar 

projektuose, 

skaičius 

79. Veikiančių ūkio 

subjektų skaičiaus 

metinis pokytis 

Statistikos 

departame

ntas prie 

LRV 

-6,7 -4,3 -3,9       teigiamas 

3.2.2 uždavinys. Plėtoti verslui reikalingą infrastruktūrą 

80. Gyventojų 

prašymų dėl 

valstybei 

priklausančių 

melioracijos 

statinių remonto 

skaičius 

Žemės 

ūkio 

skyrius 

3 n. d. n. d.        5 

81. Inkubuojamų 

(patalpas 

nuomojančių) 

SVV subjektų  

skaičius/ 

inkubuojamų 

(patalpas 

nuomojančių ir 

virtualų biurą 

turinčių) SVV 

subjektų skaičius) 

Verslo 

inkubatori

us 

13/21 

 

 

 

 

 

 

n. d. n. d.        didesnis 

3.2.3 uždavinys. Vystyti alternatyvius verslus kaimo vietovėse 



 
 

 

2. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Rodiklio  

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atskaitos taškas 2011 m. Būklė  n-taisiais m. Būklė  n+1-taisiais m. Siekiamybė 

2020 m. Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Apskrities 

vidurkis 

Šalies 

vidurkis 

82. Kaimo vietovėse 

įsikūrusių naujų 

SVV įmonių 

skaičius 

Verslo 

inkubatori

us 

2 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 
      didesnis 

  3.2 tikslas. Pritraukti vietos ir užsienio investicijas 

83. Tiesioginės 

užsienio 

investicijos, 

tenkančios 

vienam 

gyventojui, tūkst. 

Lt 

Statistikos 

departame

ntas prie 

LRV 

18,3 2,1 10,9        atitinka 

šalies 

vidurkį 

84. Materialinės 

investicijos, 

tenkančios 

vienam 

gyventojui, tūkst. 

Lt 

Statistikos 

departame

ntas prie 

LRV 

3 3,6 1,7        atitinka 

šalies 

vidurkį 

3.3.1 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas investuotojų įsikūrimui 

85. Investuotojams 

parengtų objektų 

skaičius 

Verslo 

inkubatori

us 

0 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      suformuotas 

pasiūlymų 

paketas 

3.3.2 uždavinys. Skleisti informaciją apie investicinę aplinką Kazlų Rūdoje 

86. Pritrauktų 

investuotojų 

skaičius 

Verslo 

inkubatori

us 

0 Nelygi-

nama 

Nelygi-

nama 

      didesnis 

*n.d. – apie šio rodiklio reikšmę 2011 m. nėra duomenų. 

 




