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Kauno rajono 
savivaldybė

 Kauno regionas vienintelis Lietuvoje PSO Sveikatą stiprinančių regionų
judėjimo oficialus narys;

 PSO rekomenduoja, kad suaugęs žmogus fiziškai aktyvus turi būti ne 
trumpiau negu 30 min. kasdien. Vaikai ir paaugliai – 60 min. kasdien;

 Vidutiniškai kasdien žmogus turi nueiti apie 10 tūkst. žingsnių. Deja, 
Europoje 50 proc. kelionių, trumpesnių negu 5 km, yra vykdomos
automobiliu. Tokį atstumą dviračiu žmogus lengvai įveiktų per 15–20 min., 
o greitai eidamas – per 30–50 min. 

Fizinis aktyvumas ir sveikata
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Teritorija: 1496 km2

Savivaldybę sudaro: 25 seniūnijos 
371 kaimas;
9 miesteliai;
3 miestai

Gyventojų skaičius: daugiau kaip 91 tūkst.
Viena jauniausių savivaldybių;

Gyventojų amžiaus vidurkis – 39,1 metų, 
Lietuvoje – 41,3 metų;

Nedarbo lygis: 7,2 proc.

Vizitinė kortelė
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2013–2020 m. 
prioritetinės kryptys ir tikslai

AUKŠTA GYVENIMO 
KOKYBĖ

KONKURENCINGA
EKONOMIKA

ŠVARI IR SAUGI
APLINKA

Gerinti savivaldybės valdymą

Skatinti investicijas

Užtikrinti darnų žemės ūkio ir 
kaimo vystymą

Užtikrinti darnų transporto 
vystymą

Plėtoti subalansuotą kultūros 
infrastruktūrą

Plėtoti subalansuotą švietimo ir 
ugdymo sistemą

Ugdyti fiziškai aktyvią 
bendruomenę
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Užtikrinti teikiamų socialinių 
paslaugų prieinamumą

Užtikrinti aplinkos kokybę ir 
komunalinio ūkio atnaujinimą

Gerinti pirminės sveikatos 
priežiūros paslaugų 

prieinamumą ir kokybę

Užtikrinti saugią gyvenamąją 
aplinką



Kelių infrastruktūra

Iš viso Kauno rajono savivaldybėje yra 
apie 1813 km vietinės reikšmės kelių ir 
gatvių, iš jų:
 462,5 km asfaltuotų;
 1028,8 km žvyrkelių;
 322,1 km grunto kelių ir gatvių.
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Gerinama sporto infrastruktūra
 Atnaujinta ir įrengta naujų 19 sporto aikštynų ir aikštelių;
 Įrengti lauko treniruokliai Neveronyse, Kačerginėje, Ringauduose ir kitose

seniūnijose;
 Garliavos sporto centre įrengta universali tarptautinėms sporto varžyboms ir

treniruotėms organizuoti pritaikyta 1800 vietų sporto salė.
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Turistiniai maršrutai
Kauno rajone

 Keliaujantiems pėsčiomis

Kadagių slėnis Arlaviškėse;

Žiegždrių geologinis takas;

Pakalniškių pažintinis takas;

Rekreacinis takas Girionys – Laumėnai – Žiegždriai;

Kelionė po Girionių parką ir Dubravos arboretumą;

Šaltinių takas Kačerginėje.

 Keliaujantiems vandeniu

 Keliaujantiems dviračiais
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 Mažinti oro užterštumą, transporto keliamą triukšmą, kelių spūstis;
 Skatinti gyventojų ir svečių fizinį aktyvumą;
 Kurti saugią kaimynystę;
 Užtikrinti aktyvaus laisvalaikio prieinamumą visoms socialinėms grupėms;
 Skatinti bendruomeniškumą, siekti regiono patrauklumo gyventojams;
 Siekti Kauno rajono turistinio ir investicinio patrauklumo.
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Nemotorizuoto transporto
skatinimo tikslai



Nemotorizuoto transporto plėtra:
svarbiausi dokumentai

 Bendrasis planas (2009 m.);
 Bendrojo plano I keitimas (2014 m.);
 Kauno rajono dviračių maršrutų schema (2011 m.);

 Dviračių trasų per Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas specialusis 
planas;

 Dviračių trasų (takų) Nemuno dešiniąja puse Kauno rajono savivaldybės 
teritorijoje specialusis planas;

 Kauno rajono turizmo plėtros vystymo iki 2020 m. specialusis planas (2014 m.);
 Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 m. strateginis plėtros planas;
 Kauno rajono slidinėjimo trasų studija (2010 m.).
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Turizmo plėtros teritorijų vystymo
iki 2020 m. planas

 Projektas „Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. planas“
pradėtas įgyvendinti 2011 m.;

 Projekto tikslas – užtikrinti Kauno rajono teritorijos darnų vystymąsi, parengiant
rajono turizmo plėtros teritorijų iki 2020 m. planą susijusį su patraukliais turizmui
objektais ir jų infrastruktūros plėtra;

 Kartu su specialiuoju planu parengtos penkios galimybių studijos, išskirta 13
teritorijų, kuriose būtų galima aktyviai plėtoti turizmą;

 Didžiausią potencialą turizmui vystytis turi Raudondvario, Kačerginės, Zapyškio,
Kulautuvos ir Vilkijos seniūnijos. Šioje zonoje, sąlyginai pavadintoje Mažuoju
Nemuno (Pakaunės) turizmo žiedu, numatyta tiesti dviračių takus, įrengti slidinėjimo
trasą, kempingus, svečių namus, žirgyną, kitą turizmo infrastruktūrą;

 Kauno rajono teritorijoje suplanuota 350 km trasų ir maršrutų. Investicijų vertė –
apie 78 mln. Lt
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Mažasis Nemuno
(Pakaunės) žiedas

 Pakaunės žiede projekto įgyvendinimui reikalingi apie 35 mln. Lt;
 Formuojamo žiedo ilgis Kauno regione – apie 43 km, Kauno rajone – apie 24 km;
 Kauno rajono teritorijoje jau įrengta arba baigiama įrengti apie 15 km (už 7 mln. Lt). 

Dar reikalinga įrengti apie 9 km (preliminari vertė 6 mln. Lt).



Planuojama
Kulautuvos–Kačerginės–Zapyškio

kurortinė teritorija
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Numatomos veiklos:
 Lyno keltuvo per Nemuną Zapyškis – Kulautuva įrengimas;
 Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas, sujungiant automobilių centrą „Nemuno žiedas“ su 

Kačerginės žiedo dviračių trasa;
 Zapyškio miestelio pritaikymas turizmui (šv. Jurgio bažnyčios ir jos prieigų sutvarkymas, 

renginių amfiteatro pastatymas);
 Stacionarios prieplaukos Kačerginėje su visa infrastruktūra statyba.

Kauno rajono 
savivaldybė

Mažasis Nemuno
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Svarbiausi 2006-2014 m. turizmo plėtros 
investiciniai projektai (prie Pakaunės žiedo)

Eil. Nr. Vietos projekto pavadinimas Turizmo plėtros teritorija Preliminari projekto vertė, mln. Lt

1
Šilumą taupančių priemonių diegimas Raudondvario dvaro 
pilyje 

Nevėžio slėnis
Raudondvario‐Babtų Raudondvario TRC 4,0

2
Projektas „Raudondvario dvaro pilies kompleksiškas 
pritaikymas turizmo reikmėms“.

Nevėžio slėnis
Raudondvario‐Babtų Raudondvario TRC 5,0

3
Kauno rajono turizmo informacijos centro įrengimas 
Raudondvario dvaro sodyboje

Nevėžio slėnis
Raudondvario‐Babtų Raudondvario TRC 1,1

4
Kačerginės miestelio gyvenamosios aplinkos gerinimas 
atnaujinant bei pritaikant gamtos ir infrastruktūros objektus 
viešajam naudojimui

Nemuno slėnis
Kačerginės‐Zapyškio
Kačerginės TRC

2,5

5

Kulautuvos miestelio gyvenamosios infrastruktūros ir 
aplinkos gerinimas, pritaikant bei atnaujinant gamtos bei 
kultūros paveldo objektus viešam naudojimui

Nemuno slėnis
Kulautuvos‐Vilkijos Kulautuvos TRC 4,1

6
Raudondvario dvaro sodybos žirgyno pastato pritaikymas 
meno inkubatoriaus veiklai

Nevėžio slėnis
Raudondvario‐Babtų Raudondvario TRC 7,0

7
Mobiliųjų prieplaukų statyba plėtojant Nemuno turistinę 
trasą ‐

3,5

8 Dviračių takas dešiniu Nemuno krantu Raudondvaris_Kulautuva 2,0
9 Dviračių takas Marvelė‐Kačerginė Akademija, Ringaudai, Kačerginė 4,0

Bendra vertė: 33,2
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Dviračių tako nuo Marvelės iki 
Kačerginės Kauno rajone įrengimas

Dviračių takas dešiniuoju Nemuno krantu

786,6
tūkst. Lt

3,2
mln. Lt





Dviračių tako
nuo Marvelės iki Kačerginės

įrengimas
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Išvados

 Patogi Kauno rajono geografinė padėtis, rekreacinių išteklių gausa sukuria
palankias sąlygas šiuolaikiškai plėtoti turizmą, dviračių ir kito nemotorizuoto
transporto infrastruktūrą;

 Savivaldybės parengtas Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020
m. specialusis planą – pirmasis Lietuvoje kompleksinis teritorijų planavimo
dokumentas, apimantis socialines, ekonomines analizes, numatantis
nemotorizuoto transporto ir turizmo plėtros priemonių finansavimo galimybes;

 Kauno rajono savivaldybės teritorijoje įrengtų dviračių takų bendras ilgis siekia
apie 50 km. Pagal Turizmo plėtros vystymo planą Kauno rajone numatoma
įrengti 350 km dviračių trasų ir maršrutų. Investicijų vertė apie 78 mln. Lt;

 Mažojo Nemuno dviračių žiedo įrengimas sudarys galimybę nemotorizuotu
transportu sujungti Kauno rajono teritorijas, pagerins aktyvaus laisvalaikio
galimybes regiono gyventojams ir svečiams.
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DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!


