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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO EFEKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Vertinimo kriterijus

Kriterijui reikalingi
duomenys, skaičiavimo
paaiškinimas (jei
taikoma)

Duomenų
šaltiniai

Uţ kriterijaus
Kriterijaus reikšmės
reikšmių
pateikimą
atsakingas
Faktinė
2
Savivaldybės
1 2016 m. 2017m. 2018m.
reikšmė
administracijos
skyrius
(padalinys)

1 STRATEGINIS TIKSLAS. UŢTIKRINTI TVARIĄ, KONKURENCINGĄ EKONOMINĘ APLINKĄ
Verslumo lygis
Veikiančių SVV įmonių
(veikiančių smulkaus skaičius Kauno m.
Plėtros
Lietuvos
ir vidutinio verslo
programų ir
1.1.
statistikos
35,4
37,2
(SVV) įmonių
investicijų
Gyventojų skaičius Kauno
departamentas
skaičius, tenkantis
skyrius
mieste (tūkst.)
1000-iui gyventojų)
Į Savivaldybės biudžetą
Finansų ir
Į Savivaldybės
įskaitytas gyventojų pajamų ekonomikos
biudžetą įskaityto
Finansų ir
mokestis (Eur)
skyrius
gyventojų pajamų
1.2.
ekonomikos
435,6
416,4
mokesčio dalis,
Lietuvos
skyrius
Gyventojų skaičius Kauno
tenkanti vienam
statistikos
mieste
gyventojui, (Eur)
departamentas

1

38,1

39,0

417,7

419,3

Pastabos

Pateikiama kriterijaus reikšmė už paskutinius metus kurių duomenys prieinami. Jei matuojamas pokytis, pateikiama pokyčio reikšmė už paskutinį periodą. Nurodomi metai už
kuriuos pateikti duomenys (pvz. N- tieji metai, N- tųjų metų pradžia, N- tųjų metų pabaiga).
2
Kriterijų reikšmės už N+1, N+2, N+3 metus pateikiamos už tą patį periodą kaip ir faktinės reikšmės (pvz. N+1 tieji metai, N+1 tųjų metų pradžia, N+1 tųjų metų pabaiga).

2

Miestą aplankiusių
1.3. turistų skaičiaus
dinamika, (proc.)

Suteiktų nakvynių
apgyvendinimo įstaigose
skaičius Kauno m.
Turizmo informacijos
centro lankytojų skaičius
Skaičiavimas: sumuojami a
ir b duomenys, lyginama su
ankstesnių metų rodikliu

Plėtros programų
ir investicijų
skyrius, Lietuvos
statistikos
departamentas

Plėtros
programų ir
investicijų
skyrius

2,3

7,3

3,4

3,6

Plėtros programų
ir investicijų
Plėtros
skyrius
programų ir
1850*
2320
2500
2800
investicijų
Lietuvos
Gyventojų skaičius Kauno
skyrius
statistikos
mieste
departamentas
2 STRATEGINIS TIKSLAS. UGDYTI SUMANIĄ IR PILIETIŠKĄ VISUOMENĘ, TOBULINTI MIESTO VALDYMO KOKYBĘ
Patenkintų prašymų
Gyventojų pateiktų prašymų
socialinėms paslaugoms socialinėms paslaugoms
Socialinių
Socialinių
2.1 dalis nuo bendro
skaičius
paslaugų
96
97
96
96
paslaugų skyrius
pateiktų prašymų
skyrius
Patenkintų prašymų skaičius
skaičiaus (proc.)
Savivaldybės
Viešųjų paslaugų
finansuojamų švietimo
Kriterijaus reikšmė
vartotojų
įstaigų teikiamomis
nustatoma vykdant viešųjų
Klientų
patenkinimo
2.2. paslaugomis patenkintų paslaugų vartotojų
aptarnavimo
68,8*
69
69,5
indekso
gyventojų dalis nuo
patenkinimo indekso
skyrius
apskaičiavimo
visų apklaustų
apskaičiavimo tyrimą
ataskaita
gyventojų (proc.)
Išorės audito įvertintų
Išorės audito įvertintų
Švietimo
2.3. mokyklų veiklos
mokyklų rodiklių vertinimo
Švietimo skyrius
66,6
66,8
67,0
67,2
skyrius
kokybės indeksas
duomenys
Savivaldybės
materialinės
1.4. investicijos,
tenkančios vienam
gyventojui (Eur)

Savivaldybės materialinės
investicijos (Eur)

*2014 m.
duomenys

*2014 m.
duomenys,
2015 m.
nematuota

3

Kultūros įstaigų
teikiamų paslaugų
gavėjų dalis tarp visų
gyventojų (proc.)
Kūno kultūros ir sporto
įstaigų teikiamų
paslaugų gavėjų dalis,
tarp visų gyventojų
(proc.)

Kultūros įstaigų teikiamų
paslaugų gavėjų skaičius
Gyventojų skaičius Kauno
mieste
Kūno kultūros ir sporto
įstaigų teikiamų paslaugų
gavėjų skaičius
Gyventojų skaičius Kauno
mieste

2.6.

Didėjanti vidutinė
tikėtina gyvenimo
trukmė (metai)

Vidutinė tikėtina gyvenimo
trukmė Kauno apskrityje
(metai)

2.7.

Socialinės paramos
gavėjų skaičius,
tenkantis 1000-iui
gyventojų

Socialinės paramos gavėjų
skaičius
Gyventojų skaičius Kauno
mieste (tūkst.)
Skaičiuojamas vadovaujantis
vidaus reikalų ministro
2009 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. 1V-339
patvirtinta Viešųjų paslaugų
vartotojų patenkinimo
indekso apskaičiavimo
metodika
Ugdymo ir mokymosi srities
rodiklių vertinimo duomenys

2.4.

2.5.

2.8.

Viešųjų paslaugų
vartotojų pasitenkinimo
indeksas

2.9.

Ugdymo ir mokymosi
kokybės indeksas

Kultūros skyrius
Kultūros
Lietuvos statistikos skyrius
departamentas

45

48

51

54

14,1

14,5

15

16

76,50

Sporto skyrius,
Sporto skyrius
Lietuvos statistikos
departamentas
Plėtros
Lietuvos statistikos programų ir
departamentas
investicijų
skyrius
Socialinės paramos
skyrius
Socialinės
Lietuvos statistikos paramos skyrius
departamentas

75,76

76,0

76,25

33370

33320

33200 33000

Viešųjų paslaugų
vartotojų
patenkinimo
indekso
apskaičiavimo
ataskaita

Klientų
aptarnavimo
skyrius

62,9*

-

63

63,5

Švietimo skyrius

Švietimo
skyrius

57,4

57,6

57,7

58,0

*2014 m.
duomenys,
2015 m.
nematuota

4

Kauno miesto
Kauno m. e.paslaugų portale
e. paslaugų portale
užsakomų internetu (3/4
E. paslaugų ir
užsakomų internetu (3/4 brandos lygis) paslaugų
E. paslaugų ir
informacinių
brandos lygis) paslaugų skaičius
informacinių
2.10.
technologijų
54
57
santykis su visomis
technologijų
skyrius
Savivaldybės
skyrius
Bendras Savivaldybės
teikiamomis
teikiamų paslaugų skaičius
paslaugomis (proc.)
3 STRATEGINIS TIKSLAS. UŢTIKRINTI DARNŲ TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMĄSI
Viešųjų erdvių
Viešųjų paslaugų
Skaičiavimas: kriterijaus
tvarkymu ir priežiūra
vartotojų
reikšmė nustatoma vykdant
Klientų
patenkintų gyventojų
patenkinimo
3.1.
viešųjų paslaugų vartotojų
aptarnavimo
7,2*
dalis, nuo visų
indekso
patenkinimo indekso
skyrius
apklaustų gyventojų
apskaičiavimo
apskaičiavimo tyrimą
(proc.)
ataskaita
Transporto ir
Įskaitinių kelių eismo įvykių eismo
Avaringumo lygis
Transporto ir
skaičius Kauno m.
organizavimo
(įskaitinių kelių eismo
eismo
3.2.
1,47
1,47
skyrius
įvykių skaičius
organizavimo
100000-ių gyventojų)
Gyventojų skaičius Kauno
Lietuvos statistikos skyrius
mieste (100 tūkst.)
departamentas
Aplinkos oro kokybė
KD10 paros ribinės vertės
Aplinkos
(KD10 paros ribinės
Aplinkos apsaugos
3.3
viršijimai per metus (leistina
apsaugos
35
34
vertės viršijimai per
skyrius
iki 35 dienų per metus)
skyrius
metus)
_________________________________________

60

72,0

1,4

32

63

72,5

1,33

32

*2014 m.
duomenys,
2015 m.
nematuota

