
     Kauno miesto savivaldybės  

     2016–2018 metų strateginio veiklos plano 

     9 priedas 

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

SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus 

Kriterijui reikalingi 

duomenys, 

skaičiavimo 

paaiškinimas (jei 

taikoma) 

Duomenų 

šaltiniai 

Už kriterijaus 

reikšmių 

pateikimą 

atsakingas 

Savivaldybės 

administracijos 

skyrius  

(padalinys) 

Kriterijaus reikšmės 

Pastabos  Faktinė 

reikšmė
1
 

2016
2
 2017 2018 

1 PROGRAMA. MIESTO DARNAUS VYSTYMOSI PROGRAMA 

1.1. Programos tikslas. Vadovaujantis plėtros strategijomis pritraukti finansinę paramą miestui plėtoti, skatinti verslą 

1.1.1. 

Panaudotų  ES 

struktūrinių ir kitų 

fondų finansinės 

paramos lėšų suma 

(tūkst. Eur) 

- 

Centrinis 

apskaitos 

skyrius 

Centrinis 

apskaitos 

skyrius 

723,5 316,5 276,7 248,9  

1.1.2. 

Ūkio subjektų, 

įsikūrusių mokslo ir 

technologijų parke 

(MTP) „Technopolis“, 

skaičius 

- 
MTP 

„Technopolis“ 

Plėtros 

programų ir 

investicijų 

skyrius 

7 7 7 7  

1.1.3. Savivaldybės bendrai Savivaldybės bendrai Plėtros Plėtros 132,0 142,0 142,0 142,0  

                                                           
1
 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). 
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Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus 

Kriterijui reikalingi 

duomenys, 

skaičiavimo 

paaiškinimas (jei 

taikoma) 

Duomenų 

šaltiniai 

Už kriterijaus 

reikšmių 

pateikimą 

atsakingas 

Savivaldybės 

administracijos 

skyrius  

(padalinys) 

Kriterijaus reikšmės 

Pastabos  Faktinė 

reikšmė
1
 

2016
2
 2017 2018 

finansuotų SVV 

subjektų projektų 

skaičius ir lėšų, skirtų 

šių projektų bendram 

finansavimui, pokytis, 

lyginant su ankstesniais 

metais (proc.) 

finansuotų SVV 

subjektų projektų 

skaičius 

programų ir 

investicijų 

skyrius 

programų ir 

investicijų 

skyrius 

Lėšų, skirtų SVV 

subjektų projektų 

bendram finansavimui 

suma  (Eur) 

12,5 33,3 33,3 33,3 

1.2. Programos tikslas. Plėtoti urbanistinę struktūrą, planuoti miesto teritorijas 

1.2.1. 

Patvirtintų teritorijų 

planavimo dokumentų 

skaičius 

- 

Miesto 

planavimo ir 

architektūros 

skyrius 

Miesto 

planavimo ir 

architektūros 

skyrius 

488 350 350 350  

 

 

1.2.2. 

 

Surengtų urbanistinių ir 

architektūrinių konkursų 

skaičius 

- 

Miesto 

planavimo ir 

architektūros 

skyrius 

Miesto 

planavimo ir 

architektūros 

skyrius 

2 2 2 2  
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1.3. Programos tikslas. Informuoti apie miestą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir turizmą 

1.3.1. 

Turizmo informacijos 

centruose apsilankiusių 

turistų skaičius (tūkst.) 

- 

Plėtros 

programų ir 

investicijų 

skyrius 

Plėtros 

programų ir 

investicijų 

skyrius 

90,4 85,9 81,6 77,6  

1.3.2. 

Suteiktų nakvynių 

skaičius Kauno 

apgyvendinimo įstaigose 

(tūkst.). 

- 

Plėtros 

programų ir 

investicijų 

skyrius 

Plėtros 

programų ir 

investicijų 

skyrius 

418,0 459,8 482,8 506,9  

2 PROGRAMA. INVESTICIJŲ PROGRAMA 

2.1. Programos tikslas. Plėtoti ir vystyti inžinerinius statinius 

2.1.1. 

Inžinerinių statinių 

plėtrai ir vystymui 

numatytų lėšų pokytis, 

lyginant su ankstesniais 

metais (proc.) 

Įgyvendintų 

inžinerinių statinių 

plėtros ir vystymo 

projektų skaičius 

Transporto ir 

eismo 

organizavimo 

skyrius 
Plėtros 

programų ir 

investicijų 

skyrius 

1,4 1,05 
5,01 

 
1,32  

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Projektų lėšos (tūkst. 

Eur) 

Pateikiami 2 rodikliai 

atskirai 

Energetikos 

skyrius 
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2.2. Programos tikslas. Statyti, rekonstruoti ir atnaujinti (renovuoti) statinius, gerinant miesto aplinkos kokybę 

2.2.1. 

Statybai, rekonstrukcijai 

ir atnaujinimui numatytų 

lėšų pokytis, lyginant su 

ankstesniais metais 

(proc.). 

Įgyvendintų statybos, 

rekonstrukcijos ir 

atnaujinimo projektų 

skaičius 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 
Plėtros 

programų 

ir 

investicijų 

skyrius 

35,20 34,22 33,95 33,98  
Projektų lėšos (tūkst. 

Eur) 

Pateikiami 2 rodikliai 

atskirai 

Energetikos 

skyrius 

Statybos 

skyrius 

3 PROGRAMA. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA 

3.1. Programos tikslas. Gerinti švietimo, kultūros, sporto, sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos kokybę ir prieinamumą, tobulinti miesto valdymo 

kokybę 

3.1.1. 

Miesto, šalies ir 

tarptautinėse 

olimpiadose ir 

konkursuose 

dalyvavusių ir prizines 

vietas užėmusių mokinių 

skaičius 

- 
Švietimo 

skyrius 

Švietimo 

skyrius 
110 115 120 125  

3.1.2. 

Savivaldybės 

koordinuotuose ir 

finansuotuose kultūros 

renginiuose dalyvavusių 

gyventojų skaičius 

(tūkst.) 

- 
Kultūros 

skyrius 

Kultūros 

skyrius 
220,0 225,0 230,0 235,0  

3.1.3. 

Sporto varžybų ir 

sveikatingumo renginių 

dalyvių skaičius (tūkst.) 

- Sporto skyrius 
Sporto 

skyrius 
151,8 152,0 155,0 160,0  
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3.1.4. 

Įgyvendintų sveikatos 

priežiūros programų ir 

projektų skaičius ir lėšos 

(tūkst. Eur) 

Įgyvendintų sveikatos 

priežiūros programų ir 

projektų skaičius 
Sveikatos 

apsaugos 

skyrius 

Sveikatos 

apsaugos 

skyrius 

 

1,0 
1,0 

 

1,0 

 
1,0 

 

Programų ir projektų 

lėšos (tūkst. Eur) 
8,0 8,0 8,0 8,0 

3.1.5. 

Socialinei paramai 

skiriamų lėšų suma, 

tenkanti vienam Kauno 

miesto gyventojui (Eur) 

Socialinei paramai 

skiriamų lėšų suma, 

(Eur) 

Socialinės 

paramos 

skyrius 
Socialinės 

paramos 

skyrius 

8316,0 8557,0 8500,0 8400,0  

Gyventojų skaičius 

Kauno mieste 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

3.1.6. 

Asmenų (šeimų), 

kurioms išnuomotas 

socialinis būstas, dalis, 

nuo buvusių sąrašuose 

socialiniam būstui 

nuomoti (proc.) 

Asmenų (šeimų), 

kurioms išnuomotas 

socialinis būstas, 

skaičius 
Būsto 

valdymo 

skyrius 

Būsto 

valdymo 

skyrius 

1,6 2,5 4,0 7,0  
Buvusių sąrašuose 

socialiniam būstui 

nuomoti asmenų 

(šeimų) skaičius 

4. PROGRAMA. SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PROGRAMA 

4.1. Programos tikslas. Užtikrinti Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos vykdymą 

4.1.1. 

Savivaldybės 

finansuojamų kultūros 

įstaigų (įstaigų renginių) 

lankytojų skaičius 

(tūkst.) 

- 
Kultūros 

skyrius 

Kultūros 

skyrius 
137,0 141,0 145,0 150,0  
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4.1.2. 

Savivaldybės 

finansuojamų sporto 

mokyklų mokinių dalis, 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

skaičiuje (proc.) 

Savivaldybės 

finansuojamų sporto 

mokyklų mokinių 

skaičius 
Švietimo 

skyrius 

Švietimo 

skyrius 
15,2 15,7 16,2 16,7  

Kauno m. bendrojo 

ugdymo mokyklų 

mokinių skaičius 

4.1.3. 

Socialinių paslaugų 

gavėjų Savivaldybės 

finansuojamose 

socialinių paslaugų 

įstaigose skaičius 

- 

Socialinių 

paslaugų 

skyrius 

Socialinių 

paslaugų 

skyrius 

7587 7889 7889 7915  

4.1.4. 

Savivaldybės 

finansuojamose 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose ugdomų 1–6 

metų vaikų dalis 

lyginant su bendru to 

amžiaus vaikų skaičiumi 

(proc.) 

Savivaldybės 

finansuojamose 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose ugdomų 1–6 

metų vaikų skaičius  

Švietimo 

skyrius 

 Švietimo 

skyrius 
72,3 72,5 72,7 73,0  

Bendras to amžiaus 

vaikų skaičius Kauno 

mieste 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

4.1.5. 

Savivaldybės 

finansuojamose 

neformaliojo ugdymo 

įstaigose ugdomų 

mokinių dalis bendrojo 

ugdymo mokyklų 

mokinių skaičiuje 

(proc.) 

Savivaldybės 

finansuojamose 

neformaliojo ugdymo 

įstaigose ugdomų 

mokinių skaičius  
Švietimo 

skyrius 

Švietimo 

skyrius 
28,9 29,1 29,3 29,5  

Kauno miesto 

bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

skaičius 
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4.1.6. 

Mokinių skaičiaus 

vidurkis klasėse pagal 

koncentrus 

- 
Švietimo 

skyrius 

Švietimo 

skyrius 

1–4 kl.: 

21,9 
1–4 kl.: 22 

1–4 kl.: 

22,1 

1–4 kl.: 

22,2 

 

5–8 kl.: 

22,3 
5–8 kl.: 22 

5–8 kl.: 

21,9 

5–8 kl.: 

21,8 

9–10 (I–II 

gim.) kl.: 

22,3 

9–10 (I–II 

gim.) kl.: 

21,8 

9–10 (I–II 

gim.) kl.: 

21,3 

9–10 (I–II 

gim.) kl.: 

21,3 

11–12  

(III–IV 

gim.) kl.: 

25,6 

11–12  

(III–IV 

gim.) kl.: 

25,1 

11–12 

(III–IV 

gim.) kl.: 

24,8 

11–12 

(III–IV 

gim.) kl.: 

24,6 

4.1.7. 

Savivaldybės 

finansuojamų sveikatos 

priežiūros įstaigų 

paslaugų gavėjų skaičius 

(tūkst.) 

- 

Sveikatos 

apsaugos 

skyrius 

Sveikatos 

apsaugos 

skyrius 

53,0 53,0 53,0 53,0  

5. PROGRAMA. MIESTO APLINKOS KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA 

5.1. Programos tikslas. Plėtoti sveiką ir žalią, tvarkingą ir saugų miestą, išsaugoti miesto kultūros paveldo savitumą 

5.1.1. 

Viešosioms erdvėms 

tvarkyti ir prižiūrėti 

skiriama lėšų (tūkst. Eur 

/ 1 ha ploto 

Viešosioms erdvėms 

tvarkyti ir prižiūrėti 

skiriama lėšų (tūkst. 

Eur)  

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

8,3 2,8 2,8 2,8  

plotas (ha) 

5.1.2. 

Įgyvendinamų aplinkos 

apsaugos priemonių  

(projektų) skaičius 

Priemonių skaičius  Aplinkos 

apsaugos 

skyrius 

Aplinkos 

apsaugos 

skyrius 

23 23 23 23 
 

Projektų skaičius 2 2 2 2 

 

5.1.3. 

 

Įgyvendinamų kultūros 

paveldo priemonių 

skaičius 

Projektų skaičius 

Kultūros 

paveldo 

skyrius 

Kultūros 

paveldo 

skyrius 

4 4 4 4  
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6. PROGRAMA. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMA 

6.1. Programos tikslas. Didinti Savivaldybės veiklos organizavimo efektyvumą 

6.1.1. 

Prašymų, į kuriuos 

atsakymai asmenims 

pateikti per įstatymų 

nustatytus terminus 

dalis tarp visų gautų 

prašymų (proc.) 

Prašymų, į kuriuos 

atsakymai asmenims 

pateikti per įstatymų 

nustatytus terminus, 

skaičius  

Klientų  

aptarnavimo 

skyrius 

Klientų 

aptarnavimo 

skyrius 

95,2 93,5 94,0 94,0  

Visų gautų prašymų 

skaičius 

6.1.2. 

Savivaldybės valdymui 

skirtų lėšų dalis, 

tenkanti vienam 

gyventojui (Eur) 

Savivaldybės 

valdymui skirtų lėšų 

suma (Eur)  

Finansų ir 

ekonomikos 

skyrius 
Finansų ir 

ekonomikos  

skyrius 

49,64 49,70 50,88 53,44  

Gyventojų skaičius 

Kauno mieste 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

6.2 .Programos tikslas. Plėtoti vientisą ir visa apimančią informacinę sistemą, kurti e. savivaldą 

6.2.1 

Suteiktų elektroninių   

(3/4 brandos lygis) 

paslaugų skaičius 

- 

E. paslaugų ir 

informacinių 

technologijų 

skyrius 

E. paslaugų 

ir 

informacinių 

technologijų 

skyrius 

5476 5900 6300 6700  

7. PROGRAMA. VALSTYBINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA 

7.1. Programos tikslas. Užtikrinti teisės aktų nustatytų valstybinių funkcijų vykdymą 

7.1.1. 

Socialinės paramos 

mokiniams gavėjų 

skaičius 

Nemokamo maitinimo 

gavėjų skaičius  

 Socialinės 

paramos 

skyrius 
Socialinės 

paramos 

skyrius 

5985 5900 5850 5800 

 
Paramos mokinio 

reikmenims įsigyti 

gavėjų skaičius 

Švietimo 

skyrius 
3857 3800 3780 3760 
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7.1.2. 

Mokinių, įgijusių 

pradinį, pagrindinį ir 

vidurinį išsilavinimą, 

dalis nuo baigusių 

atitinkamą programą 

mokinių skaičiaus 

(proc.) 

Įgijusių pradinį 

išsilavinimą mokinių 

skaičius  (proc.)  

Švietimo 

skyrius 

Švietimo 

skyrius 

98,2 98,5 98,7 98,8 

 

Įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą mokinių 

skaičius  (proc.) 

95,0 95,3 95,5 95,5 

Įgijusių vidurinį 

išsilavinimą mokinių 

skaičius (proc.) 

96,4 96,7 96,9 97,0 

_____________________________ 

 
 


