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Biudžetiniai metai 2016 metai 

Asignavimų 

valdytojas (-ai) 

Kauno miesto savivaldybės administracija 

 
Kodas  188764867 

Vykdytojas (-ai) Visi Savivaldybės  administracijos padaliniai 

 

Programos  

pavadinimas 
Savivaldybės veiklos programa Kodas 6 

 

Programos 

parengimo 

argumentai 

Savivaldybė – valstybės teritorijos administracinis vienetas, turintis 

juridinio asmens statusą ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą 

savivaldos teisę, įgyvendinamą per Savivaldybės tarybą. Programa 

orientuota į Savivaldybės institucijų išlaikymą, prisiimtų skolinių 

įsipareigojimų vykdymą, veiklos tyrimų atlikimą, turto atnaujinimą ir 

prieţiūrą, siekiant kokybiškai vykdyti visas Vietos savivaldos įstatyme 

nustatytas savivaldybių funkcijas. 

Programa apima kompleksinį Savivaldybės informacinės sistemos 

vystymą – Savivaldybės darbo modernizavimą ir elektroninių paslaugų 

plėtrą, miesto infrastruktūros kūrimą ir tobulinimą. Tai yra pagrindas 

vystyti elektroninę savivaldą Kaune, siekiant uţtikrinti efektyvų valdymą 

ir sprendimų priėmimą visose veiklos srityse. 

Programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 6 straipsnyje nustatytos savarankiškosios savivaldybių 

funkcijos: 

savivaldybės biudţeto sudarymas ir tvirtinimas;  

vietinių rinkliavų nustatymas;  

savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ţemės ir kito turto 

valdymas, naudojimas ir disponavimas juo;  

savivaldybės biudţetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, 

savivaldybės viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų savivaldybės 

juridinių asmenų steigimas;  

statinių naudojimo prieţiūra įstatymų nustatyta tvarka; 

prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos savivaldybių ar jų 

kontroliuojamų įmonių administruojamose turgavietėse ir viešose vietose 

nustatymas; 

leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka; 

gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo 

organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės 

vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų 

administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ar kitų teisės aktų jiems 

priskirtų funkcijų vykdymu, prieţiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės  

įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles;  

kitos funkcijos, nepriskirtos valstybės institucijoms. 
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Prioritetas (-ai) 

pagal 

Savivaldybės 

strateginį plėtros 

planą 

Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas 
Kodas 

 
2 

Šia programa 

įgyvendinamas 

įstaigos strateginis 

tikslas 

Ugdyti sumanią ir pilietišką visuomenę, tobulinti 

miesto valdymo kokybę 
Kodas 2 

Programos tikslas 
Didinti Savivaldybės veiklos organizavimo 

efektyvumą 
Kodas 6.1 

Tikslo aprašymas:  

Įgyvendinant tikslą siekiama: uţtikrinti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos 

ir jos padalinių (seniūnijų) ir Savivaldybės  kontrolės ir audito tarnybos išlaikymą ir darbo 

organizavimą; tinkamai ir laiku vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus; įsigyti ir 

atnaujinti Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos padalinių darbui reikalingą 

materialųjį turtą; uţtikrinti Savivaldybei priklausančių pastatų, statinių ir patalpų apsaugą, 

prieţiūrą ir remontą; teikti paramą daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimui; vykdyti 

darbo vietų kompiuterizavimą, kitas veiklas 

Uždavinys Savivaldybės institucijų išlaikymas Kodas  6.1.1 

Numatoma skirti lėšų Savivaldybės administracijai išlaikyti. Savivaldybės administracija yra 

įstaiga, kurią sudaro struktūriniai, struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (filialai) ir į 

struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo valstybės tarnautojai. Savivaldybės 

administracija vykdo jai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu priskirtas funkcijas, 

atlieka Tarybos ir mero sekretoriato, mero, Tarybos narių, Savivaldybės kontrolieriaus finansinį, 

ūkinį ir materialinį aprūpinimą. 

Numatoma skirti lėšų atstovaujamajai Savivaldybės institucijai – Tarybai, Tarybos ir mero  

sekretoriatui, taip pat Savivaldybės administracijos skyriams, atliekantiems savarankiškąsias 

funkcijas, išlaikyti. Savivaldybės išlaikymo išlaidas sudaro darbo uţmokestis, socialinio 

draudimo įmokos, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos, ryšių paslaugos, taip pat 

šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos, transporto išlaikymo ir kitos išlaidos, 

būtinos siekiant uţtikrinti, kad Savivaldybės funkcijos būtų įvykdytos laiku. 

Numatomas finansavimas Kontrolės ir audito tarnybai išlaikyti. Kontrolės ir audito tarnyba, 

priţiūrėdama, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas 

Savivaldybės turtas ir pasitikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės 

biudţetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą 

Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės 

kontroliuojamose įmonėse. 

Produkto vertinimo kriterijus 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Išlaikomų Savivaldybės institucijų, Savivaldybės 

administracijos padalinių skaičius 
44 44 44 

 

Uždavinys 
Savivaldybės prisiimtų skolinių įsipareigojimų 

vykdymas 
Kodas  6.1.2 

Savivaldybių skolinimąsi reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos 

Savivaldybių skolinimosi taisyklės. Savivaldybė turi įvertinti, ar prisiimdama skolinius 

įsipareigojimus neviršys atitinkamų metų Lietuvos Respublikos biudţeto ir savivaldybių 

biudţetų finansinių rodiklių įstatyme nustatyto Savivaldybės skolinimosi limito, į kurį įskaitomi 

visi savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai grąţinti kreditoriams lėšas 

pasirašius paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus. Šiuo metu 

Savivaldybė su kredito įstaigomis yra pasirašiusi 29 kredito sutartis, pagal kurias 2016 m. reikės 
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grąţinti 11123,6 tūkst. eurų. Dalis uţdaviniui įgyvendinti skirtų lėšų tenka ir Savivaldybės 

paimtų paskolų palūkanoms mokėti.  
Produkto vertinimo kriterijus 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Savivaldybės prisiimtų finansinių įsipareigojimų įvykdymas 

(proc.) 
100 100 100 

 

Uždavinys 
Savivaldybės materialiojo turto įsigijimas, 

atnaujinimas 
Kodas  6.1.3 

Sėkmingam Savivaldybės institucijų, administracijos padalinių darbui uţtikrinti numatoma 

įsigyti ir atnaujinti dalį Savivaldybės materialiojo turto. 

Produkto vertinimo kriterijus 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Savivaldybės institucijų (administracijos padalinių), 

atnaujinusių materialųjį turtą, skaičius 
44 44 44 

 

Uždavinys 
Savivaldybės administracinių ir administruojamų 

statinių prieţiūra ir tvarkymas 
Kodas  6.1.4 

Dalis Savivaldybės administracinių patalpų yra avarinės būklės, neatitinka sanitarijos ir 

higienos normų reikalavimų, todėl įgyvendinant uţdavinį numatoma atlikti patalpų remonto 

darbus. Siekiant uţtikrinti Savivaldybės administracinių pastatų ir patalpų Laisvės al. 96, 

Nemuno g. 29 apsaugą yra sudarytos sutartys su apsaugos tarnybomis. Taip pat planuojama 

atnaujinti patalpų Laisvės al. 96  stebėjimo sistemą. 

Siekiant atlikti nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus, įregistravimą Nekilnojamojo 

turto registre, parengti turtinių vienetų suformavimo projektus, vykdoma Savivaldybės turto 

inventorizacija ir teisinė registracija. Numatomos lėšos Savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir jų 

priklausinių vertinimo, parduodamo ar nuomojamo nekilnojamojo turto energetinio naudingumo 

sertifikavimo paslaugoms apmokėti. 

Negyvenamųjų patalpų nuomos lėšas sudaro pajamos, gautos uţ Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančių negyvenamųjų patalpų ir inţinerinių statinių nuomą, delspinigiai uţ laiku 

nesumokėtus nuompinigius ir baudos uţ sutarties sąlygų nevykdymą. Nuomos lėšos naudojamos 

vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-35 

patvirtintu tvarkos aprašu. Iš nuomos gautas lėšas planuojama panaudoti nurašytiems statiniams 

išardyti ir likviduoti, pastatams remontuoti ir priţiūrėti, pastatų fizinei ir mobiliai apsaugai, 

nekilnojamojo turto vertei nustatyti, pastatų komunalinėms paslaugoms apmokėti, nekilnojamojo 

turto kadastro objektų formavimo schemų, statinių supaprastintų projektų parengimo, 

negyvenamųjų pastatų (patalpų) ir inţinerinių statinių kadastrinių matavimų, jų tikslinimo, 

teisinės registracijos paslaugoms apmokėti. 

Uţ Savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomą gautos lėšos naudojamos 

vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. T-17 

„Dėl Kauno miesto savivaldybės pajamų, surenkamų uţ gyvenamųjų patalpų nuomą, planavimo, 

naudojimo, apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu. 

2016 m. iš gyvenamųjų patalpų nuomos gautas lėšas planuojama panaudoti administravimo 

išlaidoms padengti, gyvenamosioms patalpoms remontuoti, avarinių situacijų likvidavimo 

darbams apmokėti, ekspertizėms atlikti, kitoms paslaugoms. 

 

 

Produkto vertinimo kriterijai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Suremontuotų Savivaldybės administracinių pastatų patalpų 

plotas (m
2
) 

5881 6250 6250 

Savivaldybės lėšų, surinktų iš nuomos uţ Savivaldybės 

gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, panaudojimas 

statiniams, patalpoms priţiūrėti, remontuoti ir eksploatuoti 

(proc.) 

80 80 90 
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Savivaldybės lėšų, gautų uţ Savivaldybės negyvenamųjų 

patalpų, pastatų ir statinių nuomą, panaudojimas statiniams 

priţiūrėti, remontuoti ir eksploatuoti (proc.) 

100 100 100 

 

Uždavinys Savivaldybės kitų veiklų vykdymas Kodas 6.1.5 

Numatomas finansavimas teisinėms paslaugoms pirkti ir teismų priteistiems įpareigojimams 

vykdyti. Perkamos teisinės paslaugos: teisinės konsultacijos (patarimai teisės klausimais), teisinę 

reikšmę turinčių dokumentų rengimas, atstovavimas teisės klausimais, atstovavimas bylų 

procese. 

Lėšos Kauno miesto savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų veiklai vykdyti 

skiriamos vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandţio 14 d. 

įsakymu Nr. 1215 patvirtintais seniūnijų veiklos planais. Lėšos naudojamos viešųjų teritorijų 

aplinkai tvarkyti, seniūnijų kultūriniams renginiams organizuoti. 

Rengiant ţemės sklypų prie susisiekimo komunikacijų detaliuosius planus, formuojant 

ţemės sklypus komunikacijoms tiesti, miško ţemę paverčiant kitomis naudmenomis, reikalinga 

paimti ţemę iš privačių savininkų visuomenės poreikiams. Numatomas finansavimas ţemės 

paėmimo visuomenės poreikiams projektams rengti.  

Numatomos lėšos, reikalingos rinkimų komisijų būstinių patalpoms išlaikyti ir kitoms 

rinkimų organizavimo išlaidoms apmokėti. 

Produkto vertinimo kriterijus 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Suorganizuotų rinkimų skaičius 1 1 1 
 

Programos tikslas 
Plėtoti vientisą ir visa apimančią informacinę 

sistemą, kurti e. savivaldą 
Kodas 6.2 

Tikslo aprašymas:  

Įgyvendinant tikslą siekiama: uţtikrinti e. miestui vystyti reikalingos infrastruktūros kūrimą 

ir tobulinimą; atnaujinti Savivaldybės ir biudţetinių įstaigų techninę ir programinę kompiuterinę 

įrangą; vystyti finansų ir dokumentų valdymo, viešųjų paslaugų teikimo internetu ir kitas 

informacines sistemas.  

Uždavinys 

Esamos kompiuterinės techninės bazės 

modernizavimas, programinės įrangos ir 

informacinių sistemų plėtra 
Kodas 6.2.1 

Siekiant uţtikrinti nepertraukiamą ir efektyvų informacinių sistemų ir kompiuterinės 

technikos darbą numatoma toliau plėtoti ir priţiūrėti informacinę sistemą. Planuojama iš dalies 

atnaujinti techninę ir programinę įrangą – pirkti kompiuterius, monitorius, spausdintuvus, 

skenerius, kompiuterių tinklo, specializuotą ir taikomąją programinę įrangą. Numatoma 

modernizuoti kompiuterių tinklus, stiprinti e. saugumo priemones, modernizuoti ir plėsti 

informacinių sistemų funkcionalumą. 

Tobulinamas vidaus administravimas Kauno miesto savivaldybėje. Diegiama finansų 

valdymo ir apskaitos sistema pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartus, papildomi viešojo administravimo moduliai, projektų valdymo, administracinių teisės 

aktų paţeidimų, kelio ţenklų informacinės sistemos. 

Taip pat siekiama įgyvendinti Kauno miesto savivaldybės administracinės naštos piliečiams 

ir kitiems asmenims, ūkio subjektams maţinimo priemones 

Produkto vertinimo kriterijai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Atnaujintos kompiuterinės technikos (spausdintuvai, serveriai, 

komutatoriai) skaičius 
170 170 170 

Modernizuotų ir įsigytų informacinių sistemų skaičius 7 8 8 

Įgyvendintų administracinės naštos maţinimo priemonių 

skaičius 
4 1  
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Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Įgyvendinant programą Savivaldybės administracijai bus sudarytos sąlygos vykdyti Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, gerinti administracinius 

gebėjimus ir viešųjų paslaugų teikimą. Bus uţtikrintas Savivaldybės skolinimosi poreikio 

finansavimas, skolinių įsipareigojimų vykdymas, neviršijant nustatytų limitų ir uţtikrinant 

efektyvesnį skolos valdymą. Ilgalaikio nekilnojamojo turto išnuomojimas ir privatizavimas 

padidins Savivaldybės biudţeto pajamas. Bus uţtikrinta efektyvi Savivaldybės pastatų ir patalpų 

apsauga, prieţiūra ir eksploatacija. Patikslinti Savivaldybės turto duomenys parodys tikrąją turto 

būklę ir vertę.  

Programos įgyvendinimas sudarys prielaidas visuomenei skaitmeninėje aplinkoje naudotis 

elektroninėmis paslaugomis, gyventojai, verslas ir administracija turės galimybę tarpusavyje 

platinti surinktą informaciją, kontroliuoti ir stebėti miesto gyvenimą, maţinti administracinę 

naštą 

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudţetas; skolintos lėšos; 

Europos Sąjungos investicijos ir kitų fondų paramos lėšos 

 

Veiksmai, numatyti Kauno miesto strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma 

programa: 

2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR PILIETIŠKOS VISUOMENĖS UGDYMAS 

2.4 tikslas. Efektyvus miesto valdymas, aukšta teikiamų viešųjų paslaugų kokybė 
2.4.1 uţdavinys. Didinti miesto valdymo ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę 

2.4.2 uţdavinys. Tobulinti ir plėsti e. miesto paslaugų spektrą 

2.4.3 uţdavinys. Formuoti miesto įvaizdį, plėtoti tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą 

2.5 tikslas. Saugus ir bendruomeniškas miestas 

2.5.2 uţdavinys. Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymas; Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas; Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įmonių įstatymas; Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas; Lietuvos 

Respublikos biudţetinių įstaigų įstatymas; Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas; Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502; 

Gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų 

situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1212; statybos 

techninis reglamentas STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. geguţės 7 d. įsakymu Nr. 232; Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas; 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro 

įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1250 „Dėl Pripaţinto nereikalingu arba 

netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos ţemės įstatymas; Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 924 „Dėl Ţemės paėmimo visuomenės 

poreikiams taisyklių ir Ţemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir 

įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandţio    

25 d. nutarimas Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto 

nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydţio apskaičiavimo 

metodikos ir Bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies 

kompensacijos dydţio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“; Savivaldybių skolinimosi 
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taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345; 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. balandţio 10 d. sprendimu Nr. T-209; Miško ţemės pavertimo kitomis 

naudmenomis ir kompensavimo uţ miško pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 

 


