
Centro seniūnijos VBT lėšų panaudojimas 2014 m. 

2014 metais Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinime dalyvavo 11 Kauno miesto 

seniūnijų. Lėšos skirtos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu pagal Valstybinės mokesčių 

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktą informaciją apie dirbančių ir 

mokančių gyventojų pajamų mokestį asmenų skaičių savivaldybėse. 2014 metais Kauno miesto 

savivaldybei skirta 279,773 tūkst.€ (966,000tūkst. Lt). Kiekvienos seniūnijos vietos bendruomenių 

tarybos (VBT), atsižvelgdamos į vietos gyventojų viešuosius poreikius,  turėjo galimybę priimti 

sprendimus 6 veiklos srityse: 

1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros 

akcijų organizavimas, senyvo amžiaus ir kitų vienišų, pagalbos reikalingų asmenų lankymas, 

pagalbos sau grupių organizavimas nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems 

asmenims bei jų artimiesiems, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas); 

2. Vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio 

užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą); 

3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir 

vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenės tapatybei ir telkimui reikšmingų 

leidinių leidyba); 

4. Sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių 

organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų 

organizavimas); 

5. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, 

sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių 

poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas 

bendruomenės poreikiams); 

6. Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti 

veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti 

vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų 

bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas). 

                      Iš Kauno miesto savivaldybei skirtų lėšų -18,449 tūkst.€ (63,7 tūkst. Lt) skirta Centro 

seniūnijos vietos bendruomenei. Centro seniūnijos bendruomenės taryba nusprendė valstybės 

biudžeto lėšas panaudoti šioms veikloms, tenkinančioms vietos bendruomenės viešuosius poreikius: 

1.    Socialinei veiklai – 1,911 tūkst.€ ( 6,600 tūkst. Lt); 

2.    Kultūrinei ir švietėjiškai veiklai – 3,475 tūkst.€ (12,000tūkst. Lt); 

3.    Sporto ir sveikatinimo veiklai – 0,869 tūkst.€ (3,000tūkst. Lt); 

4.    „Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos“- 6,516 tūkst.€ (22,500tūkst. Lt); 



5.   „Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti 

veikla“- 5,677 tūkst.€ (19,600tūkst. Lt); 

Iš socialinei veiklai skirtų lėšų finansuoti ir įgyvendinti šie renginiai: 

1.  Kalėdinis labdaros renginys „Padėkime išgirsti“. Renginys, skirtas supažindinti visuomenę su 

kurčiųjų menu. Šis renginys jau tapo tradiciniu. Kasmet pritraukiančiu vis daugiau gyventojų. 

2. Kalėdinis renginys „Kalėdų eglutė" . Jis skirtas vaikams iš socialiai remtinų šeimų. 

Iš kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skirtų lėšų finansuotos ir įgyvendintos šios veiklos ir 

priemonės: 

1. Centro seniūnijos bendruomenės piligriminės kelionės autobusu. 

2. Informacinio senamiesčio žemėlapio  išleidimas. 

Iš sporto ir sveikatingumo veiklai skirtų lėšų finansuota viena priemonė.  

1. Projektas „Sportuoti, mąstyti, veikti". Įgyvendinus šį projektą, Karmelitų vaikų dienos centras 

aprūpintas įvairaus sporto inventoriumi. 

 Iš lėšų, numatytų punkte  „Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos“ finansuotos šios priemonės: 

1. Atnaujintas fontanas, esantis prie Viešosios bibliotekos. 

2. Įrengta vaikų žaidimų aikštelė Nemuno saloje ir vertikalios švytuoklinės sūpynės Karaliaus 

Mindaugo pr. formuojamame skvere. 

3.  Suremontuoti Ramybės parke esantys suoliukai. 

4. Lauko vazonai gėlėms, kuriais bus puošiama Vilniaus gatvė. 

Iš lėšų, numatytų punkte  „Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir 

gyvenimo kokybę gerinanti veikla“ finansuoti šie renginiai ir priemonės: 

1. Karmelitų bažnyčios vargonų atnaujinimas. 

2. Lauko šachmatų įsigijimas. 

3. Žolinės atlaidų šventė. 

4. Vasaros sezono uždarymo šventė. 

5. Koncertų ciklas Įgulos bažnyčioje. 

6. Kalėdinės vargoninės muzikos koncertas. 

 


