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SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

19 punktu, Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-125, 199 ir 200 punktais, Kauno 

miesto savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito Kauno miesto savivaldybės tarybai už 

savo praėjusių metų veiklą. 

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra savivaldybės 

įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo 

administravimo valstybės tarnautojai. Administracijai nuo 2015 m. balandžio 17 d. vadovauja 

Gintaras Petrauskas, jam talkina trys Administracijos direktoriaus pavaduotojai – Sigitas Šliažas, 

kuris kuruoja soc. apsaugą, švietimą kultūrą ir sportą, Vilius Šiliauskas, kuris vykdo su 

infrastruktūra susijusių veiklų plėtrą ir priežiūrą, Romaldas Rabačius, kuris vykdo su energetika, 

paveldosauga ir statyba susijusių veiklų priežiūrą ir plėtrą.  

  Kauno miesto savivaldybės administracijos veikla buvo vykdoma remiantis Kauno miesto 

savivaldybės 2005–2015 m. strateginiu planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 

m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-310 (atnaujintas planas patvirtintas 2012 m. sausio 26 d. 

sprendimu Nr. T-9) ir Kauno miesto savivaldybės 2015–2017 m. strateginiu veiklos planu, 

patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-127. 

Ataskaita pristatoma pagal Kauno miesto savivaldybės 2015-2017 m. strateginio veiklos plano 

programas.  

 

1. MIESTO DARNAUS VYSTYMOSI PROGRAMA 

 

2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimu T-470 Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė 

2014-2020 metų Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos projektui (60 

projektų). Pagal parengtą Kauno miesto ITVP investicijų projektų įgyvendinimui 

planuojamas lėšų poreikis  2014 – 2020 m. – 120 634,98 tūkst. Eur. Iš jų: ES lėšos – 91 813,35 

tūkst. Eur, Valstybės lėšos – 7 221,56 tūkst. Eur, Savivaldybės lėšos – 16 911,73 tūkst. Eur, 

Kitos viešosios lėšos – 2 864,66 tūkst. Eur, Privačios lėšos – 1 823,69 tūkst. Eur.  

http://dokumentai/dokumentai/taryba/sprendimai/2016/t168096.docx
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Programos vykdytojai: Energetikos skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, Investicijų ir strateginio 

planavimo skyrius, Transporto ir eismo organizavimo skyrius, Urbanistikos ir architektūros skyrius, 

Kultūros ir turizmo plėtros skyrius, Tarptautinių ryšių ir protokolo skyrius, Švietimo ir kultūros 

įstaigų ir finansų skyrius, Aplinkos apsaugos skyrius. 

Programai įgyvendinti panaudotos Savivaldybės lėšos – 1 526,6 tūkst. Eur, ES struktūrinių fondų ir 

kitų fondų paramos lėšos – 32,52 tūkst. Eur.  

Programai įgyvendinti buvo numatyti 3 tikslai.  

1. Programos tikslas. Vadovaujantis plėtros strategijomis pritraukti finansinę paramą miestui 

plėtoti, skatinti verslą. Šiam tikslui pasiekti buvo numatyti 3 uždaviniai:  

 1 uždavinys. Strateginio planavimo dokumentų rengimas ir priežiūra.  

Parengtas Kauno miesto savivaldybės strateginis planas iki 2022 m., planui parengti 

panaudota 32,52 tūkst. Eur ES struktūrinių fondų ir kitų fondų paramos lėšų ir 2,49 tūkst. Eur 

Savivaldybės lėšų. Parengtas Kauno miesto savivaldybės 2016-2018 metų veiklos planas, planas 

bus patvirtintas Kauno miesto savivaldybės taryboje 2016 m. I ketvirtį.   

 2 uždavinys. Investicijų pritraukimas ir verslo skatinimas. 

Paskelbtas vienas kvietimas teikti paraiškas pagal 2015 m. parengtą jaunimo verslo 

skatinimo programą „Kauno startuoliai“, atrinkti 9 verslo subjektai, su 8 verslo subjektais sudarytos 

sutartys (išmokėta 43,43 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų). Parengta jaunimo verslo skatinimo 

programa „Kauno startuoliai“ 2016  metams. Vykdyta VšĮ „Technopolis“ ir VšĮ „Kauno regiono 

plėtros agentūra“ veiklų priežiūra.    

 3 uždavinys. ES ir kitų tarptautinių programų projektų rengimas ir administravimas. 

Projektams rengti finansuoti ir įgyvendinti panaudota 42,9 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų. 

Parengti „Laisvės alėjos tarp Vilniaus g. ir I. Kanto g. rekonstrukcija – I etapas“, „Laisvės alėjos 

tarp I. Kanto g. ir Maironio g. rekonstrukcija – II etapas“, „Laisvės alėjos tarp Maironio g. ir S. 

Daukanto g. rekonstrukcija – III etapas“, „Laisvės alėjos tarp S. Daukanto g. ir A. Mickevičiaus g. 

rekonstrukcija – IV etapas“, „Laisvės alėjos tarp A. Mickevičiaus g. ir Nepriklausomybės aikštės 

rekonstrukcija – V etapas“, „Daugiafunkcio S. Dariausi ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir 

užimtumo centro Perkūno al. 5, Kaune, rekonstrukcija“, „Lengvosios atletikos maniežo statyba“, 

„Vaikų darželio S. Žukausko g. 31, Kaune atnaujinimas (modernizacija)“, „Tilto gatvės Kaune 

rekonstrukcija“ ir „Raudondvario plento kapitalinis remontas“ investicijų  projektai.   

Teikti 14 Kauno miesto investicijų projektų dokumentai Kultūros, Sveikatos apsaugos, 

Švietimo ir mokslo ministerijoms, Kūno kultūros ir sporto departamentui įtraukti į Valstybės 

investicijų 2016 – 2018 metų programą.  
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2. Programos tikslas. Plėtoti urbanistinę struktūrą, planuoti miesto teritorijas. Šiam tikslui 

pasiekti buvo numatyti 2 uždaviniai: 

 1 uždavinys. Urbanistinių-architektūrinių konkursų rengimas ir projektų ekspertavimas.  

Suorganizuoti Dainų slėnio atnaujinimo ir 30 ha teritorijos, esančios prie Lakūnų pl., 

panaudojimo (architektūriniu, urbanistiniu, socialiniu, ekonominiu aspektu)  supaprastinti atviri 

projektų konkursai. Premijoms skirta 15,5 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų. VšĮ „Kauno architektūros ir 

urbanistų ekspertų taryboje“ svarstyta 10 projektų.  

 2 uždavinys. Teritorijų planavimo dokumentų rengimas. 

Parengti kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų išdėstymo Kauno 

mieste specialiojo plano sprendiniai. Vykdyta Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimo stebėsena.  

Išduota 1 207 rašytinių pritarimų statinių projektams, 1 109 specialiųjų architektūros 

reikalavimų, suderinta 116 projektinių pasiūlymų statinių projektams. 

Skaitmeninis žemėlapis papildytas 3 435 toponuotraukomis ir atnaujintas 3 375 naujai 

paklotų požeminių komunikacijų kontrolinėmis nuotraukomis už 268,3 tūkst. Eur Savivaldybės 

lėšų.  

Parengtos 93 teritorijų kadastrinių matavimų bylos. Kadastriniams matavimams atlikti 

panaudota 43,4 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų. Išduota 188 pažymų apie naujai suformuotų 

nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį, parengti administracinių aktų 

projektai dėl adresų suteikimo ar pakeitimo 2 051 objektams, dėl 25  gatvių pavadinimų suteikimo 

ir esamų gatvių geografinių charakteristikų patikslinimo.  

Detaliesiems ir jiems prilygintiems planams rengti panaudota 345,1 tūkst. Eur 

Savivaldybės lėšų.  Išnagrinėtas 301 prašymas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams, 

išduotos 433 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų ir 48 planavimo sąlygos, 62 sklypo 

plano rengimo reikalavimai, patvirtinti 95 detalieji planai, 373 žemės sklypų projektai ir 62 sklypų 

planai, prilyginti teritorijų planavimo dokumentams.   

3.  Programos tikslas. Informuoti apie miestą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir 

turizmą. Šiam tikslui pasiekti buvo numatyti 3 uždaviniai: 

 1 uždavinys. Informacijos apie miestą sklaida, miesto patrauklumo didinimas.  

 Surengti 8 susigiminiavusių Vekšio (Švedija), Lipės (Vokietija), Brešijos, Feraros, (Italija), 

Tripolio (Libanas), Izumiotsu (Japonija), Grenoblio (Prancūzija), Brno (Čekijos Respublika) miestų 

delegacijų vizitai į Kauną ir 11 atsakomųjų vizitų (apsikeitimams delegacijomis su  

susigiminiavusiais miestais išleista 12,94 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų). Suorganizuota 14 Kauno 

miesto oficialių asmenų ir delegacijų vizitų į užsienio šalis: Italiją, Latviją, Ukrainą, Olandiją, 

Daniją, Švediją, Estiją, Lenkiją, Norvegiją, Prancūziją, Ispaniją, Airiją (išleista 19,2 tūkst. Eur 
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Savivaldybės lėšų). Priimta 50 delegacijų iš užsienio valstybių aukščiausios valdžios institucijų, 

ambasadų ir pan. Pagrindiniai mero susitikimai: Estijos Respublikos ambasadoriumi J.E.p. Toomas 

Kukk, Vengrijos Respublikos ambasadoriumi J.E.p. Zoltan Pecze, Japonijos ambasadore J.E.p. 

Kazuko Shiraishi, Nyderlandų ambasadoriumi J.E. p. Gijsbert Hendrik Van Der Lingen (išleista 0,1 

tūkst. Eur Savivaldybės lėšų). 

Surinkti statistiniai duomenys ir parengtas ekonominis informacinis leidinys „Kaunas 

skaičiais“ lietuvių ir anglų kalbomis, kurio elektroninė versija publikuojama Kauno miesto 

savivaldybės interneto svetainėje. Išleistas leidinys „Kauno marių žuvynas – žvejo gidas“, 

„Kelionių vadovas japonų kalba“, „Šiuolaikini Kaunas“, „Surenk konferenciją Kaune“ ir kiti miestą 

ir turizmo potencialą bei galimybes pristatantys leidiniai įvairiomis kalbomis  už 12 tūkst. Eur 

Savivaldybės lėšų.   

 2 uždavinys. Miesto tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas, plėtros galimybių 

pristatymas tarptautiniu ir šalies mastu. 

Dalyvauta asociacijos „Energy Cities“ veikloje ir programos „Merų paktas“ koordinavimo 

veikloje, iš Savivaldybės biudžeto skirta 3,69 tūkst. Eur. Dalyvauta organizacijos „Europos miestai 

prieš narkotikus“ (ECAD) veikloje, kasmetinis mokestis 2,25 tūkst. Eur. Kauno miesto 

savivaldybės didžiojoje salėje suorganizuota neeilinė konferencija „Paauglių svaigiųjų medžiagų 

vartojimas, socialiniai veiksniai ir tarptautinės prevencijos perspektyvos“ (konferencijos 

organizavimo išlaidos 0,55 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų.) taip pat buvo dalyvauta merų 

konferencijoje „Visapusiškos ir ambicingas narkotikų politikos kūrimas, besiruošiant JT 

Generalinės Asamblėjos specialiajai sesijai 2016 (UNGASS)“ (Maltos Respublika) (išlaidos 0,34 

tūkst. Eur  Savivaldybės lėšų).  

Dalyvauta organizacijos „Baltijos miestų sąjunga“ (UBC) veikloje, kasmetinis mokestis 

4,06 tūkst. Eur, buvo organizuotas UBC atstovų priėmimas Kaune už 0,1 tūkst. Eur. Dalyvauta 

UBC valdybos posėdyje Kemi (Suomija) už 0,2 tūkst. Eur, Slupske (Lenkija) už 2,07 tūkst. Eur. 

Dalyvauta UBC generalinėje konferencijoje Gdynėje (Lenkija) už 1,67 tūkst. Eur.  

Pasirengta ir dalyvauta 10 tarptautinių turizmo ir konferencijų turizmo parodų, verslo 

renginiuose – kontaktų mugėse ir Europos miestų rinkodaros organizacijos veikloje. Kaunas 

pristatytas: „VAKANTIEBEURS 2015“, Utrechte, Olandijoje,  „MATKA 2015“, Helsinkyje, 

Suomijoje, „FITUR 2015“, Madride, Ispanijoje, „CONVENE 2015“, Vilniuje, Lietuvoje, 

„BALTTOUR 2015“, Rygoje, Latvijoje, „TOUREST 2015“, Taline, Estijoje, „ITB 2015“, Berlyne, 

Vokietijoje, „OTDICH 2015“, Minske, Baltarusijoje, „IMEX 2015“, Frankfurte, Vokietijoje, 

„WTM 2015“, Londone, Jungtinėje Karalystėje,  panaudota 6,5  tūkst. Eur Savivaldybės lėšų. 
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 3 uždavinys. Turizmo viešosios informacinės sistemos kūrimas ir miesto turizmo 

rinkodaros vystymas.  

Parengta bendradarbiavimo sutartis su Kauno rajono savivaldybe dėl bendromis 

finansinėmis pastangomis organizuojamo plaukimo Kaunas-Zapyškis-Kulautuva-Kaunas, prie 

bendro projekto Kauno miestas prisidėjo 4,4 tūkst. Eur.  

Kauno miestui pristatyti, reklamuoti panaudota 43 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų. Dalyvauta 

projekte „Naujosios Hanzos miestų sąjungos internetinio tinklalapio kūrimas“, sukurtame bendrame 

tinklalapyje teikta informacija apie Kauną, sukurti kelionių paketai. Organizuotas Kauno miesto 

pristatymas, Kauno miesto reklaminės kampanijos: 8 pažintiniai turai konferencijų turizmo ir 

kelionių organizatoriams (33 dalyviai), užsienio spaudoje publikuoti 9 Kauno miestą pristatantys 

straipsniai, Kauno miestas pristatytas per www.ArrivalGuides.com, kuris yra oficialus 

Ryanair,  Bookings.com ir daugelio kt. partneris, sukurtas Kauno, kaip turistinės krypties puslapis 

(online knygelė), sukurtas Kauno „Audiogido 3 nauji tematiniai maršrutai „Pocket guide Kaunas“ 

aplikacijoje, Kauno miestas pristatytas European Best Destination portale, parengtas Kauno miesto 

interaktyvus rekreacinių ir poilsio zonų žemėlapis. 

 

2. INVESTICIJŲ PROGRAMA 

  

 Kauno „Vinco Kudirkos“ progimnazija buvo įtraukta į 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių 

mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“. Kadangi daugiau nei 

pusė visų šalies mokyklų yra pastatytos pagal tuos pačius architektūrinius (techninius) 

projektus,  todėl problemos bus sprendžiamos centralizuotai, bendrai. Kauno „Vinco 

Kudirkos“ progimnazija viena iš 7 šalies mokyklų, kurios pagrindu bus sukurta modernios 

edukacinės erdvės vizija – parengta projektavimo užduotis, jos pagrindu parengti projektiniai 

pasiūlymai ir techninis projektas mokyklos dalies edukacinės erdvės modernizavimui. 

Preliminariai progimnazijai pagal šią programą LR Švietimo ir mokslo ministerija planuoja 

skirti 413,742 tūkst. Eur.      

Programos vykdytojai: Kūno kultūros ir sporto skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, 

Transporto ir eismo organizavimo skyrius, Energetikos skyrius, Bendrasis skyrius, Statybos skyrius, 

Kultūros paveldo skyrius, Socialinių paslaugų skyrius, Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius, 

Sveikatos apsaugos skyrius, Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius, Aplinkos apsaugos 

skyrius. 

http://www.arrivalguides.com/
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Programai įgyvendinti panaudotos Savivaldybės lėšos – 25 675,5 tūkst. Eur, Dotacijos iš 

valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių – 5 393,4 tūkst. Eur, Kelių priežiūros ir plėtros programos 

–2 900,0 tūkst. Eur.  

Programai įgyvendinti buvo numatyti 2 tikslai: 

1. Programos tikslas. Plėtoti ir vystyti inžinerinius statinius. Šiam tikslui pasiekti buvo 

numatyti 2 uždaviniai: 

 1 uždavinys. Susisiekimo komunikacijų plėtros projektų rengimas ir įgyvendinimas. 

Vykdyta M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo eksploatavimo, 

priežiūros ir koncesijos mokesčio mokėjimo (sumokėta 1 780 tūkst. Eur), Kauno miesto pramogų ir 

sporto rūmų Nemuno saloje, Karaliaus Mindaugo pr. 50 priežiūros ir koncesijos mokesčio 

mokėjimo (sumokėta 942 tūkst. Eur),  Vytauto Didžiojo (buvusio Aleksoto tilto) kairiojo prietilčio 

transporto mazgo eksploatavimo, priežiūros ir koncesijos mokesčio mokėjimo (sumokėta 128 tūkst. 

Eur, teismuose užginčyta 328 tūkst. Eur) kontrolė.  

Įgyvendinti projektai: Panemunės tilto statyba (tilto ilgis – 273,23 m., plotis – 20,8 m., 

bendra projekto vertė 27 332,28 tūkst. Eur, atlikta darbų už 17 390,5 tūkst. Eur, apmokėta iš LAKD 

2 900,0 tūkst. Eur, VIP lėšų – 4 344,3 tūkst. Eur  ir 10 146,3 tūkst. Eur iš Savivaldybės lėšų, 

„Kareivinių g., K. Veverskio g., Z. Gerulaičio g. ir pravažiuojamam keliui (nuo Tilto g. iki 

Kareivinių g.) tiesti“ (rekonstruota 2940 kv. m, bendra projekto vertė – 1 468,3 tūkst. Eur, atlikta 

darbų už 569,5 tūkst. Eur,).  

Pradėta Laisvės alėjos tarp A. Mickevičiaus g. ir Nepriklausomybės aikštės rekonstrukcija 

(rekonstruotos gatvės dalies ilgis – 300 m., plotis – 20 m., bendra projekto vertė – 4 911,83 tūkst. 

Eur, atlikta darbų už 1 452,38 tūkst. Eur). 

Parengti Studentų g. (nuo Baranausko g. iki Gričiupio g), Vergkių g., Prancūzų g. 

rekonstrukcijos darbams atlikti techniniai projektai.  

Parengti techniniai projektai 5 šviesoforais reguliuojamų sankryžų Savanorių pr. ir jo 

prieigose įrengimui už 23,60 tūkst. Eur. Įrengtos trys reguliuojamos pėsčiųjų perėjos prie švietimo 

įstaigų už 168 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų. Rekonstruotos M. K. Čiurlionio g. ir Karaliaus 

Mindaugo pr., Savanorių pr. ir S. Žukausko g. šviesoforinės sankryžos už 152,83 tūkst. Eur 

Savivaldybės lėšų ir rekonstruota 1-iena šviesoforinė sankryža Savanorių pr. už 87 tūkst. Eur. 

Parengti „Dviračių takas Senamiestis-Aleksotas-Naujamiestis“ ir „Dviračių takas Eiguliai-

Kalniečiai-Žaliakalnis“ techniniai projektai už 22,41  tūkst. Eur.  

 2 uždavinys: Inžinerinių statinių plėtros projektų rengimas ir įgyvendinimas. 

Įrengtas 2 680 m apšvietimas Kleboniškio g. dalyje nuo Jonavos g. iki sankryžos su 

Viešios g. už 127,41 tūkst. Eur, 420 m. apšvietimas pėsčiųjų take nuo Trijų mergelių tilto iki 

Taurakiemio g. už 14,49 tūkst. Eur, 595 m. apšvietimas take nuo Baterijos pl. iki Kauno slaugos ir 
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palaikomojo gydymo ligoninės už 21,12 tūkst. Eur, 560 m. apšvietimas kvartale tarp Mažosios ir 

Kampiškių gatvių  už 23, 23 tūkst. Eur. 

2. Programos tikslas: Statyti, rekonstruoti ir atnaujinti (renovuoti) statinius, gerinant 

miesto aplinkos kokybę. Šiam tikslui pasiekti buvo numatyti 2 uždaviniai. 

 1 uždavinys. Bendrojo naudojimo ir rekreacinės paskirties statinių statybos, 

atnaujinimo (renovacijos) ir rekonstrukcijos projektų rengimas ir įgyvendinimas. 

Parengtas Kauno miesto atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų 

planas, bendra vertė – 11,99 tūkst. Eur.   

Įgyvendintas projektas „Karinių oro pajėgų aviacijos bazės Antrojo paieškos gelbėjimo 

posto Veiverių g. 132, Kaune, statyba“, baigta angaro su administraciniu pastatu ir stoginės su 

garažu ir katiline statyba, įrengti kilimo tūpimo takai (zona), riedėjimo takai su šoninėmis saugos 

juostomis, stovėjimo aikštelės, pakloti lauko inžineriniai tinklai ir kita (bendra projekto vertė – 3 

833,66  tūkst. Eur, atlikta darbų už 2 461,08  tūkst. Eur).  

 2 uždavinys. Švietimo, kultūros, sporto, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos 

įstaigų statinių statybos, atnaujinimo (renovacijos) ir rekonstrukcijos projektų rengimas ir 

įgyvendinimas. 

Įgyvendinami projektai: „VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos langų ir lauko durų keitimas, 

stogų renovavimas ir šilumos punkto rekonstravimas“, demontuoti seni liftai, sumontuoti du nauji 

keleiviniai liftai (bendra projekto vertė – 659,89 tūkst. Eur, atlikta darbų už 123,39 tūkst. Eur, 

apmokėta iš VIP lėšų – 105,42 tūkst. Eur  ir 17,97 tūkst. Eur iš Savivaldybės lėšų), „VšĮ Kauno 

Šilainių poliklinikos statybos užbaigimas“, atlikti fasado šiltinimo darbai  (bendra projekto vertė – 3 

034,35 tūkst. Eur, atlikta darbų už 183,41 tūkst. Eur, apmokėta iš VIP lėšų – 173,8 tūkst. Eur  ir 

9,61 tūkst. Eur iš Savivaldybės lėšų), „VšĮ ,,Girstutis“ kultūros ir sporto rūmų pastato Kaune, Kovo 

11-osios g. 26, kultūrinės dalies rekonstrukcija“, įrengta grimo kambarių įgarsinimo, vidaus elektros 

instaliacija, atlikti apdailos darbai ir kt.  (bendra projekto vertė – 1 825,75 tūkst. Eur, atlikta darbų 

už 128,82 tūkst. Eur, apmokėta iš VIP lėšų – 57,9 tūkst. Eur  ir 70,9 tūkst. Eur iš Savivaldybės 

lėšų), „Kauno plaukimo mokyklos ,,Vilija“ baseino pastato 1C3p Demokratų g. 34, Kaune, 

rekonstrukcija“, buvo vykdomi pastato rekonstrukcijos darbai (bendra projekto vertė – 2 340,01 

tūkst. Eur, atlikta darbų už 167,59 tūkst. Eur, apmokėta iš Savivaldybės lėšų).  

Pradėta rengti projektinė dokumentacija, reikalinga paraiškoms teikti, šiems projektams: 

„Nakvynės namų pastatui (R. Kalantos g. 55) rekonstruoti“, „Nakvynės namų šeimoms padalinio 

pastate R. Kalntos g. 57, Kaune įkūrimas“, „Kauno kartų namų infrastruktūros modernizavimas ir 

pritaikymas senyvo amžiaus asmenims“, „Kauno vaikų globos namų „Atžalynas“ pertvarkai“ ir 

„vaikų gerovės centro „Pastogė“ infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus 

asmenims“. 
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 Įgyvendintas projektas: „Kauno Centro sporto mokyklos pastato Miško g. 3, Kaune, 

modernizavimas (atnaujinimas)“, apšiltintas pastatas, pakeisti vamzdynai, renovuotas šiluminis 

mazgas, įrengta baseino ventiliacija (bendra projekto vertė – 1 335,14 tūkst. Eur, atlikta darbų už    

1 335,14 tūkst. Eur, apmokėta iš Savivaldybės lėšų). 

Įgyvendinami projektai: „Kauno irklavimo mokyklos pastato Gervių g. 5, modernizavimas 

(atnaujinimas)“, parengtas atnaujinimo techninis-investicinis projektas (bendra projekto vertė – 

868,86 tūkst. Eur, atlikta darbų už 9,0 tūkst. Eur, apmokėta iš Savivaldybės lėšų), „Kauno sporto 

mokyklos „Gaja“ sporto bazės pastato K. Baršausko g. 66B, Kaune, modernizavimas 

(atnaujinimas)“, įrengtas bendro fizinio parengimo salė (bendra projekto vertė - 558 tūkst. Eur, 

atlikta darbų už 9,7 tūkst. Eur, apmokėta iš Savivaldybės lėšų), „Kauno žiemos sporto mokyklos 

„Baltų ainiai“ pastato Kaune, Aušros g. 42C, rekonstravimas“, pakeisti ledo aikštelės atitvarai, 

dalinai apšiltintas fasadas (bendra projekto vertė – 1 737,72 tūkst. Eur, atlikta darbų už 334,8 tūkst. 

Eur, apmokėta iš VIP lėšų – 144,8 tūkst. Eur  ir 190 tūkst. Eur iš Savivaldybės lėšų ).  

Kauno miesto savivaldybei priklausančioms švietimo ir kultūros įstaigoms skirta 3 215 

tūkst. Eur lėšų ilgalaikio nekilnojamojo turto modernizavimo, rekonstravimo bei remonto darbams 

atlikti. Savivaldybės 87-iose  švietimo ir 2-juose kultūros įstaigose buvo atlikti pastatų išorinių 

atitvarų apšiltinimo, šilumos punktų ir šildymo sistemų modernizavimo, elektros instaliacijos ir 

apšvietimo sistemų, vandentiekio-nuotekų sistemų modernizavimo, kiemo statinių (teritorijų tvorų) 

ir inžinerinių įrenginių (drenažo sistemų) rekonstravimo darbai už  1 970,5 tūkst. Eur.  

Savivaldybės 677,4 tūkst. Eur lėšomis 6-ose švietimo ir  1-oje kultūros įstaigoje buvo 

vykdomi tęstiniai pastatų modernizavimo bei patalpų remonto darbai.  

Panaudojant valstybės investicijų programos 567 tūkst. Eur lėšas buvo atlikti patalpų ir 

inžinerinių sistemų remonto darbai VšĮ „Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centras“, biudžetinėse 

įstaigose „Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras“ ir Kauno „Santaros“ 

gimnazijoje, priestato statybos I etapo darbai Kauno „Rokų“ gimnazijoje ir stadiono rekonstravimo 

II etapo darbai Kauno „ J. Urbšio“ pagrindinėje mokykloje.       

  

3. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA 

 

Siekiant skaidriai įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme 

nustatytas savarankiškas savivaldybių funkcijas buvo nuspręsta rengti naują iš Kauno miesto 

biudžeto finansuojamų nevyriausybinių (NVO) ir kitų organizacijų projektų organizavimo 

sistemą (iki šiol viešųjų paslaugų finansavimo konkursus organizuodavo Savivaldybės 

struktūriniai padaliniai pagal koordinuojamas veiklos sritis, buvo rengiama daugybė 

skirtingų dokumentų – programų, įvairių finansavimo tvarkų, sąlygų ir aprašų). Kauno 
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miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimu T-724 pritarta centralizuotam 

projektų konkursų rengimui. Siekiama, kad sistema projektų pareiškėjams būtų suprantama 

ir aiški, skaidrus finansavimo mechanizmas. Projektus vertins profesionalūs ir nepriklausomi 

ekspertai.     

Programos vykdytojai: Švietimo ir ugdymo skyrius, Energetikos skyrius, Transporto ir 

eismo organizavimo skyrius, Socialinių paslaugų skyrius, Socialinės paramos skyrius, Švietimo ir 

kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius, Gyvenamojo fondo administravimo skyrius, Kultūros ir 

turizmo plėtros skyrius, Tarptautinių ryšių ir protokolo skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, 

Sveikatos apsaugos skyrius. 

Programai įgyvendinti panaudotos Savivaldybės lėšos – 37 150,7 tūkst. Eur, Dotacijos iš 

valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių – 31 347,03 tūkst. Eur.  

Programai įgyvendinti buvo numatytas 1 tikslas: 

Programos tikslas. Gerinti švietimo, kultūros, sporto, sveikatos apsaugos ir socialinės 

paramos, socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šiam tikslui pasiekti buvo numatyti 6 

uždaviniai: 

 1 uždavinys. Švietimo ir ugdymo projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas. 

Mokyklų veiklos kokybei užtikrinti suorganizuota 730 renginių mokyklų vadovams ir 

mokytojams, tobulinant jų kompetencijas. Kauno Pedagogų kvalifikacijos centras mokyklų vadovų 

ir mokytojų kompetencijų tobulinimui sėkminga projektine veikla pritraukė 45,06 tūkst. Eur. 

Sėkmingai vyko vadovų kaitos procesas. Pasikeitė 19 švietimo įstaigų vadovų. 

Įgyvendinant neformalaus ugdymo programą, neformaliojo švietimo įstaigos per metus 

vykdė 39 projektus, surengė per 959 įvairaus pobūdžio renginius, vykusius įvairiose miesto 

kultūrinėse erdvėse (konkursai, festivaliai, koncertai, varžybos, akcijos, projektai ir kt.), 859 iš jų – 

miesto, 77 – respublikiniai, 23 - tarptautiniai. Renginiuose dalyvavo per 64 tūkst. dalyvių. Iš jų 50 

tūkst. - miesto renginiuose, 8380 – respublikiniuose, 5723 – tarptautiniuose. Organizuoti 7 Kauno 

miesto švietimo reprezentaciniai renginiai, kuriuose dalyvavo 20 000 žmonių už 83,99 tūkst. Eur 

Savivaldybės lėšų. Siekiant užtikrinti mokinių saugumą, apdrausti visi bendrojo ugdymo ir 

neformalaus ugdymo mokyklų mokiniai civilinės atsakomybės draudimu mokykloje ir mokyklos 

organizuojamuose renginiuose už 14,48 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų.  

Užtikrintas ugdymo turinio įgyvendinimas, suorganizuota 32 olimpiados, konkursai, 62 

renginiai mokyklų vadovų ir mokytojų sėkmingos patirties išryškinimui. Kauno miesto mokiniai 

iškovojo 110 apdovanojimų tarptautinėse ir respublikinėse olimpiadose bei konkursuose. 

Tarptautinėse olimpiadose bei konkursuose šiais metais iškovojo 24 apdovanojimus, iš jų - 5 

sidabro ir 2 bronzos medaliai. Respublikinėse olimpiadose bei konkursuose 1–3 vietas laimėjo 66 
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mokiniai, 20 mokinių apdovanoti Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais ir 6 mokiniai – 

specialiaisiais prizais. 

Rūpinantis turiningu vaikų vasaros poilsiu organizuotos  vasaros vaikų stovyklos, 

kurioms skirta 23,17 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų ir kuriose dalyvavo 1 772 vaikų iš socialinės 

rizikos šeimų. Įgyvendinta mokymo plaukti programa už 14,48 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų ir 

išmokyti plaukti 408 bendrojo ugdymo mokyklų trečios klasės mokiniai. 

 2 uždavinys. Kultūros projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas. 

Organizuoti ir koordinuoti 82 Kauno miesto renginiai: Valstybinių švenčių minėjimai, 

miesto šventės ir ceremonijos, iškilmingi ceremonialai ir paminėjimai, šventiniai koncertai, 

atmintinų  datų, žymių žmonių sukakčių paminėjimai, miesto Garbės piliečių, nusipelniusių 

menininkų sveikinimai ir pagerbimai,  atminimo lentų atidengimo ceremonijos, kiti miestui svarbūs 

renginiai – 528, 6 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų. 

Administruotos dalinio finansavimo kultūros programos: Pagrindinių 2013 – 2015 m. 

Kauno miesto kultūros renginių (finansuoti  27 renginiai/projektai – 273, 6 tūkst. Eur Savivaldybės 

lėšų), Jaunųjų menininkų skatinimo (finansuota 14 projektų -  11,6 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų, 

Profesionaliojo meno (finansuoti 22 projektai -  34,7  tūkst. Eur Savivaldybės lėšų, Mėgėjų meno 

(finansuoti 32 projektai -  23,2 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų), Kauno miesto savivaldybės viešųjų 

kultūros įstaigų dalyvavimo ugdant bendrąją gyventojų kultūrą (finansuoti  9 projektai - 198,0 tūkst. 

Eur Savivaldybės lėšų), Kauno centro pėsčiųjų zonos ir Senamiesčio kultūrinės ir kūrybinės erdvės 

kūrimo skatinimo (finansuota 16 projektų 77,2 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų),  Visuomeninės 

paskirties objektų pritaikymo gyventojų bendrajai kultūrai puoselėti (finansuota 11 projektų – 201,0 

tūkst. Eur Savivaldybės lėšų).  

              Paskirtos 28 Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijos – 23,2 tūkst. Eur 

Savivaldybės lėšų,  įteiktos 5 kultūros ir meno premijos -  14, 9 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų.   

              Parengta ir patvirtinta Kauno miesto kultūros plėtros galimybių studija, suformuotos 

Kauno miesto kultūros plėtros strateginės kryptys ir priemonės. Dalyvaujama ES iniciatyvoje – 

„Europos kultūros sostinė“, rengiama paraiška. 

 3 uždavinys. Kūno kultūros ir sporto projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas.  

Suorganizuoti 8 sporto renginiai, panaudota apie 41,4 tūkst. Eur, finansuota 11 

nevyriausybinių neįgaliųjų sporto organizacijų, panaudota 86,8 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų. 

Finansuotos  93 nevyriausybinės kūno kultūros ir sporto organizacijos, kurios teikė 

projektus Kauno miesto savivaldybės administracijai, panaudota 1 602,4 tūkst. Eur Savivaldybės 

lėšų. 36 sportininkams skirtos Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos, panaudota 28,9 tūkst. 

Eur Savivaldybės lėšų, 25 dalyviai dalyvavo tarptautinėse vaikų žaidynėse už 28,9 tūkst. Eur 

Savivaldybės lėšų. 
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 4 uždavinys. Miesto sveikatos priežiūros paslaugų plėtra. 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis įgyvendintos 9 programos 

už 172,45 tūkst. Eur: „Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimo priemonių 

įgyvendinimas“, „BMX dviračių sporto aikštelės įrengimas Santakos parke“, „Alkoholio, tabako, 

narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija“, „Nelaimingų atsitikimų, traumų ir 

netikėtos mirties prevencija“, „Vaikų žaidimo aikštelių ir / ar nedidelių sporto aikštelių ir pagrindų 

po jomis“, „Lauko treniruoklių, pagrindų po jais įrengimas ir jų techninė priežiūra“, „Infekcinių ligų 

profilaktikos priemonių įgyvendinimas“, „Racionalios mitybos įpročių formavimo priemonių 

įgyvendinimas“ ir 8 sveikatos apsaugos rėmimo projektai.   

 Organizuotos greitosios medicinos pagalbos paslaugos Savivaldybės organizuojamų ir 

remiamų renginių metu, GPM brigados budėjo 578,4 valandas, tam panaudota 13,76 tūkst. Eur.  

 5 uždavinys. Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimas. 

 Už šiluminę energiją dėl kainų skirtumo subsidijuota 262,3 tūkst. Eur UAB 

„Šilumininkas“, AB „Fortum Heat Lietuva“ ir UAB „Litesko“.  

Kompensuoti vežėjų patiriami nuostoliai dėl Transporto lengvatų įstatymo vykdymo 

(kompensacijos už keleivių, turinčių teisę į lengvatas, vežimą), panaudota 12 627,75 tūkst. Eur 

Savivaldybės lėšų. Dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei vykdant Susisiekimo 

ministro įsakymą (vežėjų nuostolių, patirtų dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei 

kompensavimas), panaudota 522,18 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų.  

Organizuotas vienkartinės socialinės 100,2 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų pašalpos skyrimas, 

parama skirta 1 305 gavėjams ir socialinės 5 985,2 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų pašalpos skyrimas, 

parama skirta 15 242 gavėjų.      

Kaip dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių 25 326,32 tūkst. Eur skirta 

šalpos išmokų, parama skirta 14 369 gavėjui, pagal LR išmokų vaikams įstatymą 4 418,5 tūkst. Eur 

išmokų skirta vaikams, parama skirta 11 595 gavėjams, organizuotas transporto išlaidų ir 

specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensavimo skyrimas, transporto išlaidų ir 

specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų gavėjų skaičius – 625, kompensuota suma – 

76,06 tūkst. Eur.  

Socialinės, specializuotose ir bendro profilio globos įstaigose gyveno 480 asmenų, jų 

globai buvo skirta 1 554,13 tūkst. Eur. Iš jų Savivaldybės lėšomis ilgalaikei (trumpalaikei) 

socialinei globai teikti (senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliems asmenims) finansuojama suma 

457,04 tūkst. Eur, valstybės lėšos socialinei globai teikti asmenims, turintiems sunkią negalią 

finansuojama suma 1 097,13 tūkst. Eur. Našlaičiams ir vaikams, likusiems be tėvų globos, 

integruoti ir išlaikyti globos namuose panaudota 434,33 tūkst. Eur, iš jų pagalbos pinigai vaikus 

globojančioms 84 šeimoms 203,16 tūkst. Eur. savivaldybės administracijos biudžeto lėšos. 
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Bendradarbiaujant su Neįgaliųjų jaunimo užimtumo centru 25 neįgalių asmenų pritaikytas 

būstas, panaudota 40,95 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų ir iš valstybės biudžeto 136,56 tūkst. Eur. 

Organizuoti 3 NVO konkursai (finansuoti 99 projektai) iš jų: finansuota 45 socialinių  

nevyriausybinių organizacijų programų; 27 socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

programų (41,95 tūkst. Eur – savivaldybės lėšos, 437,74 tūkst. Eur – valstybės lėšos); 27 

bendruomenės centrų programų. Sriubos valgyklos išlaikymui išleista 9,07 tūkst. Eur, akcijoms 

socialiai remtiniems asmenims vykdyti (Šv. Kūčios Carito valgykloje, Maltiečių sriubos akcija) – 

2,89 tūkst. Eur savivaldybės lėšų.  

 Aklųjų ir silpnaregių socialinės integracijos paslaugų programos įgyvendinimui buvo 

išleista 10,14 tūkst. Eur savivaldybės lėšų. Mokyklinio amžiaus vaikų iš socialinės rizikos šeimų 

dienos užimtumo, socializacijos ir darbo su tėvais programos vykdymui – 23,17 tūkst. Eur 

savivaldybės lėšų. Merginų, likusių be tėvų globos, sulaukusių pilnametystės po institucinės vaiko 

socialinės globos, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo savarankiško gyvenimo 

namuose programos  įgyvendinimo organizavimui panaudota 3,04 tūkst. Eur  savivaldybės lėšų.  

 6 uždavinys. Vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos plėtra. 

 Organizuotas Kauno nevyriausybinių organizacijų projektų, teikiamų finansuoti iš 

Kauno miesto savivaldybės biudžeto konkursas, finansuoti 99 nevyriausybinių organizacijų 

projektai už 149,73 tūkst. Eur.  

 

4. SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PROGRAMA  

 

Siekiant optimizuoti biudžetinių neformaliojo švietimo įstaigų tinklą, mažinti 

valdymo išlaidas, racionaliau ir efektyviau naudoti turimus išteklius 2015 m. rugsėjo 8 d. 

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais T-485 ir T-486 buvo nutarta Kauno 

irklavimo mokyklą prijungti prie Kauno buriavimo mokyklos „Bangpūtys“ ir Kauno sporto 

mokyklą „Gaja“ sujungti su Kauno „Jaunalietuvių sporto organizacijos“ mokykla. 2015 m. 

lapkričio 10 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-625 (sprendimas 

įsigalioja nuo 2016 m. kovo 1 d.) pareigybių skaičius Kauno biudžetinėse sporto mokyklose 

sumažintas nuo 617 iki 568,5. Dėka šių sprendimų per metus bus taupoma apie 200 tūkst. 

eurų. 

2015 m. sausio 29 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu T-736 buvo 

priimta, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. sporto mokyklų buhalterinę apskaitą centralizuotai 

tvarkys BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, kuri ateityje centralizuotai 

tvarkys ir kitų savivaldybės biudžetinių įstaigų apskaitą. 
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Vykdytas centralizuoto elektros paslaugų pirkimo konkursas, į kurį buvo įtrauktos 

visos savivaldybės kontroliuojamos įstaigos. Skaičiuojama, kad tai sumažins elektros pirkimo 

kainą 28 proc. ir leis sutaupyti apie 1 600  tūkst. Eur.  

Programos vykdytojai: Socialinių paslaugų skyrius, Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir 

finansų skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius, Sveikatos apsaugos skyrius, Švietimo ir ugdymo 

skyrius, Kultūros ir turizmo plėtros skyrius. 

Programai įgyvendinti panaudotos Savivaldybės lėšos – 72 454,8 tūkst. Eur, Dotacijos iš 

valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių – 3 009,5tūkst. Eur.  

Programai įgyvendinti buvo numatytas 1 tikslas.  

Programos tikslas. Užtikrinti Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos vykdymą. Šiam 

tikslui pasiekti buvo numatyti 5 uždaviniai:  

 1 uždavinys. Savivaldybės finansuojamų kultūros įstaigų veikla. 

 Patvirtintos biudžeto lėšos – 5 248 tūkst. Eur paskirstytos pagal valstybės funkcijų ir 

ekonominės klasifikacijos kodus 9-ioms Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigoms.  

     7-iose Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigose atlikta ilgalaikio nekilnojamojo 

remonto ir priežiūros darbų už 212,3 tūkst. Eur. Įstaigose buvo atlikti vidaus patalpų, vandentiekio 

ir nuotekų sistemų vamzdynų, šildymo sistemos vamzdynų bei kitų inžinerinių sistemų remonto 

darbai, vykdyta šių darbų techninė priežiūra. 7- ioms Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigoms 

skirta 199,9 tūkst. Eur lėšos medžiagoms ir prekėms įsigyti, 8-ioms įstaigoms – 117,8 tūkst. Eur 

lėšos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti.  

 2 uždavinys. Savivaldybės finansuojamų kūno kultūros ir sporto įstaigų veikla. 

 10-yje Kauno miesto savivaldybės sporto mokymo įstaigų organizuotas neformalusis 

vaikų švietimas ir formalų švietimą papildantis sportinis ugdymas, plėtota kūno kultūros ir sporto 

veikla, iš dalies atnaujintas materialusis turtas, panaudota 7 894,2 tūkst. Eur. Administruotas ir 

eksploatuotas 10-ies Kauno miesto savivaldybės sporto mokymo įstaigų turtas.  

 3 uždavinys. Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų veikla. 

 Vykdyta  biudžetinių įstaigų „Kauno kartų namai“, „Kauno neįgaliojo jaunimo 

užimtumo centras“, „Panemunės senelių namai“, Vaikų gerovės centras „Pastogė“, „Kauno miesto 

socialinių paslaugų centras“, „Nakvynės namai“, „Kauno savivaldybės vaikų globos namai“, Kauno 

vaikų globos namai ,,Atžalynas“ veiklos priežiūra,  paslaugų kokybės vertinimas, kontrolė, biudžeto 

programų rengimas. Biudžetinėms įstaigoms išlaikyti iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta 4 307,0 

tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto 785,1 tūkst. Eur.   

 4 uždavinys. Savivaldybės finansuojamų švietimo įstaigų veikla. 

Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigų veiklos plėtojimui buvo 

skirta  50 253,9   tūkst. Eur lėšų, kurios buvo paskirstytos  171 švietimo įstaigoms.  
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151 Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigoje buvo atlikti remonto darbai ir 

vykdoma nuolatinė ilgalaikio turto priežiūra. 140 Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigoje 

buvo atlikti  avarijų ir avarinių situacijų likvidavimo darbai, inžinerinių sistemų remonto ir 

priežiūros darbai, patalpų remonto darbai, siekiant užtikrinti saugias ir sveikas, higienos normomis 

nustatytus reikalavimus atitinkančias, aplinkas. Siekiant užtikrinti, kad Savivaldybės lėšos būtų 

įsisavintos efektyviai, darbai būtų atlikti kokybiškai, įstaigose buvo vykdyta remonto darbų 

techninė priežiūra. Siekiant užtikrinti įstaigų darbo ir ugdymo sąlygas, atitinkančias Lietuvos 

Respublikos higienos normas 29  Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigose buvo įsigytas arba 

atnaujintas ilgalaikis materialusis turtas. 

1 984,1  tūkst. Eur  valstybių dotacijų buvo paskirstyta 8-ioms švietimo įstaigoms, 

kurios užtikrino mokyklų (klasių), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius, išlaikymą.   

 

 5 uždavinys. Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų veikla. 

 Kauno visuomenės sveikatos biurui išlaikyti buvo skirta 4,3 tūkst. Eur.  

   

5. MIESTO APLINKOS KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA 

 

Buvo peržiūrėtos sutartys su rangovais ir suderėti 40 proc. mažesni duobių tvarkymo 

įkainiai, tai leido sutaupyti 2 366,67 tūkst. Eur. Su REMIX aparatu dirbantys kelininkai po 

derybų paslaugas teikė 6 proc. pigiau nei pernai, tai leido sutaupyti 361,752 tūkst. Eur.  

 Įdiegta Kauno miesto techninių eismo reguliavimo priemonių informacinė sistema 

GIS. Sistemos pagalba žinoma tiksli informacija apie visus savivaldybės teritorijoje įrengtus 

kelio ženklus ir eismo organizavimo tvarką. Pagerėja eismo organizavimas, tai leidžia 

užtikrinti didesnį eismo saugumą, lengviau eksploatuojami kelio ženklai ir geriau surenkama 

vietinė rinkliava.   

 2015 m. pabaigoje užbaigta mechaninio biologinio apdorojimo įrenginio (gamyklos) 

statyba adresu Ateities pl 51 b. Kaune (Kauno RATC), kuris savo veiklą pradeda 2016 m.  

sausio mėn. pradžioje. Visos Kauno regiono mišrios komunalinės atliekos yra išrūšiuojamos 

šiame įrenginyje, taip sumažinant komunalinių atliekų, patenkančių į sąvartyną kiekį.  

 Siekiant sudaryti Kauno miesto individualių valdų savininkams galimybę 

komunalines atliekas rūšiuoti jų susidarymo vietoje (jų valdoje) įsigyta ir išdalinta 15 tūkst. 

vnt. komplektų rūšiavimo konteinerių individualioms valdoms už 605,85 tūkst. Eur (kitą dalį 

– 15 tūkst. konteinerių nupirko UAB „Kauno švara“).  
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 Programos vykdytojai: Miesto tvarkymo skyrius, Transporto ir eismo organizavimo 

skyrius, Energetikos skyrius, Civilinės saugos skyrius, Viešosios tvarkos skyrius, Kultūros paveldo 

skyrius, Aplinkos apsaugos skyrius, Kūno kultūros ir sporto skyrius. 

Programai įgyvendinti panaudotos Savivaldybės lėšos – 19 219,0 tūkst. Eur, Kelių 

priežiūros ir plėtros programos – 6 865,9 tūkst. Eur, Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo 

lygių – 195,4 tūkst. Eur.   

Programai įgyvendinti buvo numatytas 1 tikslas.  

Programos tikslas. Plėtoti sveiką ir žalią, tvarkingą ir saugų miestą, išsaugoti miesto 

kultūros paveldo savitumą. Šiam tikslui pasiekti buvo numatyti 4 uždaviniai.  

 1 uždavinys. Miesto viešųjų erdvių ir objektų priežiūra ir tvarkymas. 

 Vykdant prevencinę eismo saugumo priežiūrą eksploatuota stacionari prevencinė 

greičio matavimo ir raudonos šviesos pažeidimo sistema Taikos pr. ir Pašilės g. sankryžoje (4,56 

tūkst. Eur).  

Suremontuota 6 Kauno miesto savivaldybei priklausančios stoginės, panaudota 7,10 tūkst. 

Eur. Organizuotas kelių eismo ženklų įrengimas ir priežiūra Kaune, panaudota 99,75 tūkst. Eur, 

įrengtų ir atnaujintų kelio ženklų skaičius – 1 518 vnt. Organizuotas Kauno gatvių horizontalus 

ženklinimas, panaudota 301,30 tūkst. Eur, paženklinta dažais ir plastiku apie 35 300 kv. m.
 
kelio 

dangos ploto, gatvių remontuojamų Remix technologija 9 790 kv. m. paženklinimui panaudota 

128,62 tūkst. Eur.   Eksploatuotos 94 šviesoforų sankryžos, panaudota 221,27 tūkst. Eur.  

Organizuotas rinkliavos už automobilių stovėjimą Kaune rinkimas, surinktos rinkliavos 

dydis – 3 148,69 tūkst. Eur.  

Įrengtas papildomas apšvietimas 19-oje pėsčiųjų perėjų už 30,8 tūkst. Eur. Organizuotas    

27 077 šviestuvų ir 313 apšvietimo maitinimo punktų eksploatavimas už 1 190,72 tūkst. Eur, 

užtikrinantis miesto gatvių apšvietimą. Įrengtas Kauno miesto šventinis apšvietimas, kuriam 

panaudota 53,1 tūkst. Eur. Atnaujintas  apšvietimo tinklas 4,3 km. gatvių už 235,3 tūkst. Eur.  

Organizuota  gatvių su žvyro danga priežiūra ir remontas už 223 tūkst. Eur – LAKD, 

prižiūrimų gatvių su žvyro danga plotas – 1 062 tūkst. kv. m., atliktas gatvėse esančių duobių 

remontas vasaros sezono metu už 2 902,3 tūkst. Eur – Savivaldybės lėšos, 647,7 tūkst. Eur  – 

LAKD, užtaisyta 166,890 tūkst. kv. m. duobių. Organizuotas 6 miesto tiltų ir viadukų einamasis 

remontas ir priežiūra už 392,1 tūkst. Eur Savivaldybės lėšos, 454,8 tūkst. Eur – LAKD. Organizuoti 

ir kontroliuoti miesto gatvių barstymo žiemos metu darbai už 625 tūkst. Eur, barstomų gatvių plotas 

žiemos sezono metu – 3 200 tūkst. kv. m., miesto valymo darbai už 1 767,30 tūkst. Eur, valomas 

miesto plotas – 718 ha, žaliųjų vejų šienavimo, žaliųjų vejų šienaujamas plotas – 3,5 tūkst. ha., ir 

medžių ir krūmų kirtimo, genėjimo, atžalų šalinimo darbai už 840,6 tūkst. Eur, nugenėtų ir iškirstų 

medžių skaičius – 4 207 vnt., eksploatuota ir prižiūrėta 8 viešieji tualetai už 184,20 tūkst. Eur, 
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suremontuoti 8 Kauno miesto laiptai už 8 tūkst. Eur. Organizuoti S. Dairaus ir S. Girėno 189,40 ha. 

ploto aerodromo priežiūros darbai už 28,80 tūkst. Eur. Prižiūrėti ir eksploatuoti 3 Kauno miesto 

paplūdimiai už 63,5 tūkst. Eur. 

Organizuota ritualinių paslaugų teikimo bei kapinių priežiūros kontrolė, prižiūrimų kapinių 

skaičius – 15 vnt. už 1 068,20 tūkst. Eur, palaidota 223 vienišų ir nenustatytų tapatybės asmenų už 

17,40 tūkst. Eur. 

Organizuoti ir kontroliuoti Kauno miesto gatvių pavadinimų lentelių pirkimo, įrengimo ir 

remonto darbai už 15,90 tūkst. Eur, įrengtų naujų ir suremontuotų gatvių pavadinimų lentelių 

skaičius – 189 vnt. 

Taikant REMIX technologiją atlikti gatvių: Kleboniškio g., K. Baršausko g., Pramonės 

per., Varnių g., Panerių g., Raudondvario pl., Žemaičių pl., Baltų pr., Žiemgalių g., Vaidoto g., 

Tunelio g., Karaliaus Mindaugo pr., Jotvingių g. ir Rasytės g.  kapitalinio remonto darbai už 723,55 

tūkst. Eur Savivaldybės lėšos, 4 943,9 tūkst. Eur – LAKD.    

 2 uždavinys. Saugaus miesto priemonių įgyvendinimas. 

Eksploatuotos 52 vaizdo stebėjimo kameros už 158,5 tūkst. Eur, Lampėdžių pramogų 

parke ir ant Kauno pilies bokšto įrengtos 2 naujos mobilios kameros su duomenų perdavimo įranga 

už 17,09 tūkst. Eur. 

Siekiant užtikrinti viešąją tvarką Kauno miesto savivaldybės teritorijoje vykdytos 39 

prevencinės priemonės ir bendri reidai su Kauno apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Kelių 

policijos valdyba ir nuovadomis, bendruomenių policininkais, seniūnijų ir bendruomenių atstovais. 

Kontroliuota, kaip laikomasi Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, Lietuvos Respublikos 

reklamos įstatyme nustatytų išorinės reklamos įrengimo draudimų ir reikalavimų, Prekybos Kauno 

viešosiose vietose taisyklių, Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklių, 

Kauno miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių, Triukšmo prevencijos Kauno miesto 

viešosiose vietose taisyklių, Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo 

naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, 

skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje 

apribojimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis 

automobiliams statyti nuostatų. Nustatyti 9 329 administraciniai teisės pažeidimai, pagal kuriuos 

surašyti administraciniai teisės pažeidimų protokolai ir paskirtos baudos pažeidėjams.  

Vykdyti patikrinimai dėl LR euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme nustatytų 

reikalavimų dėl prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais keliamų reikalavimų galimo 

nesilaikymo - nustatyta 20 pažeidimų dėl kurių pažeidėjams buvo taikytos administracinio poveikio 

priemonės. Išnagrinėtas 731 juridinių ir fizinių asmenų skundas.  
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   3 uždavinys. Miesto kultūros paveldo objektų išsaugojimas, priežiūra ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams.  

Organizuota nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos veikla, parengta 4 kultūros 

paveldo objektų vertingųjų savybių nustatymo aktų už 2,25 tūkst. Eur. Įrengtos 6  memorialinės 

lentos (3,5 tūkst. Eur) ir įrengti 5  ir restauruoti 1 paminklai už 27,8 tūkst. Eur.  

Organizuotas kultūros paveldo objektų būklės tikrinimas, parengti 46 būklės tikrinimo 

aktai ir Kultūros paveldo objektų stebėsena, parengta 109 aktų. Koordinuota viešųjų įstaigų „Domus 

Pacis“, „Prisikėlimo projektai“ ir „Kauno tvirtovės projektai“ veikla.  

   4 uždavinys. Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas. 

Parengti projektiniai pasiūlymai Aukštųjų Šančių ąžuolyno ir Nemuno ir Nevėžio santakos 

kraštovaizdžio draustinio, Kalniečių, Dainavos ir Draugystės parkų teritorijų sutvarkymo 

techniniams projektams parengti už 19,84 tūkst. Eur. 674,20 ha plote atlikti Kauno miesto miškų ir 

miško parkų apsaugos, priežiūros ir ūkinės veiklos metiniai darbai už 153,74 tūkst. Eur, įsigyta ir 

pasodinta 936 medžių ir krūmų sodinukų skirtų Kauno miesto gatvėms, skverams ir parkams ir 

kitoms viešosioms erdvėms apželdinti už 53,45 tūkst. Eur. Ant 128 vnt. kaštonų pakabintos 

feromoninės kamieninės ir lajinės gaudyklės, sugrėbta ir utilizuota 800 kūb. m. kaštonų lapų, 

vegetacijos metu vykdyta kaštonų būklės stebėsena ir tikrintas pagautų kenkėjų gausumas, 

panaudota 23,17 tūkst. Eur. Vasario-balandžio mėnesiais buvo surinkta smėlio, druskos ir purvo 

mišinio iš 9 141 683 kv. m., kovo ir rugpjūčio mėnesiais laistytos pagrindinės miesto gatvės už 

59,31 tūkst. Eur. 

Identifikuoti ir sutvarkyti 21 nesankcionuoti sąvartynai Aleksoto, Centro, Dainavos, 

Eigulių, Gričiupio, Panemunės, Petrašiūnų, Šančių, Šilainių, Žaliakalnio ir Vilijampolės seniūnijose 

už 14,47 tūkst. Eur. Įsigyta ir sumontuota 121 šiukšliadėžių, skirtų šunų ekskrementams surinkti, už 

13,95 tūkst. Eur. Įsigyta ir išdalinta  15 tūkst. vnt. komplektų rūšiavimo konteinerių individualioms 

valdoms už 605,85 tūkst. Eur. (kitą dalį – 15 tūkst. konteinerių nupirko UAB „Kauno švara“).  

Įgyvendintos Kauno miesto dviračių takų įrengimo, priežiūros ir remonto programos 

priemonės: kiekvieną mėnesį valyti dviračių takai, apgenėti želdiniai prie dviračių takų, atnaujintas 

ženklinimas baltais dažais, parengta techninė dokumentacija už 96,39 tūkst. Eur. Pradėti dviračių 

tako prie Užnemunės g. iki Kauno raj. ribos statybos darbai už 115 tūkst. Eur.  

Įgyvendinti 24 aplinkosauginio švietimo projektai už 13,32 tūkst. Eur, suorganizuoti                  

7 aplinkosauginiai renginiai ir 3 parodos kuriuose dalyvavo apie 2 000 dalyvių, panaudota 5,35 

tūkst. Eur.  
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6. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMA 

 

 2015 m. savivaldybės biudžeto asignavimai įvykdyti 273 225,7 tūkst. Eur 

(savivaldybės biudžeto, skolintos, dotacijos ir kelių programos lėšos). 

 Kauno miesto konsoliduoti kreditoriniai įsiskolinimai buvo sumažinti 45 000 tūkst. 

Eur (nuo 235 000 tūkst. Eur iki 190 000 tūkst. Eur). Kauno miesto savivaldybės 

administracijos įsiskolinimai per metus sumažėjo 18 000 tūkst. eurų (nuo 83 800 tūkst. Eur iki 

65 800 tūkst. Eur). 

Siekiant padidinti Kauno miesto savivaldybės valdymui skiriamų išteklių valdymo 

efektyvumą bei veiklos rezultatyvumą ir stengiantis išvengti funkcijų dubliavimo buvo 

nuspręsta dalį savivaldybėje vykdomų funkcijų centralizuoti panaikinant Švietimo, kultūros 

ir turizmo plėtros reikalų valdybą, apjungiant Asmenų aptarnavimo ir Licencijų ir paslaugų 

skyrius, Turto ir Privatizavimo skyrius, Urbanistikos ir architektūros ir Statybos leidimų 

skyrius. Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyriaus Planavimo poskyrį buvo 

nuspręsta perkelti į Finansų skyrių, o Ūkio poskyrį į Bendrąjį skyrių. Valstybinės kalbos 

kontrolės tvarkytojus buvo nuspręsta prijungti prie Dokumentų skyriaus, o gyvenamųjų 

pastatų renovavimo funkcijas perkelti į Gyvenamojo fondo administravimo skyrių. Buvo 

nuspręsta, kad Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius vykdys Kauno miesto savivaldybės 

administracijos struktūrinių padalinių atliekamų viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas. 

2015 m. birželio 9 d. Tarybos sprendimu Nr. T-290 buvo patvirtinta nauja 

Administracijos struktūra (sprendimas įsigaliojo 2016 m. sausio 2 dieną),  o Kauno miesto 

savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto pareigybių skaičius sumažintas nuo 

786 iki 654. Sumažinus darbuotojų skaičių 16 proc. 2016 m. leis sutaupyti apie 1 700 tūkst. 

Eur. 

Siekiant tobulinti veiklos procesus buvo įdiegtas „Vadovų užduočių valdymo 

modulis“, kuris padės pagreitinti užduočių paskirstymą ir leis efektyviau organizuoti Kauno 

miesto savivaldybės administracijos darbą.  

Siekiant didinti Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdomų projektų 

rezultatų kokybę, procesų ir procedūrų efektyvumą buvo įdiegta projektų valdymo 

informacinė sistema, kur bus naudojama vykdant projektų valdymą.  

 Programos vykdytojai: Kauno miesto savivaldybės administracija, Viešosios tvarkos 

skyrius, Bendrasis skyrius, Turto skyrius, Privatizavimo skyrius, Gyvenamojo fondo 
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administravimo skyrius, Energetikos skyrius, Investicijų ir strateginio planavimo skyrius, 

Informacinių technologijų skyrius, Seniūnijos.  

 Programai įgyvendinti panaudotos Savivaldybės lėšos – 35 196,3 tūkst. Eur ir 

Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių – 187,7 tūkst. Eur.  

  Programai įgyvendinti buvo numatyti 2 tikslai. 

1. Programos tikslas: didinti Savivaldybės veiklos organizavimo efektyvumą. Šiam 

tikslui pasiekti buvo numatyti 5 uždaviniai: 

 1 uždavinys. Savivaldybės institucijų išlaikymas. 

Vadovybei ir tarybos nariams išlaikyti panaudota 412,4 tūkst. Eur, Tarybos sekretoriatui 

išlaikyti – 399,4 tūkst. Eur, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai išlaikyti – 345 tūkst. Eur,  

Savivaldybės administracijai išlaikyti – 8 898,7 tūkst. Eur.  

 2 uždavinys. Savivaldybės prisiimtų skolinių įsipareigojimų vykdymas. 

Savivaldybės paimtoms paskoloms grąžinti buvo skirta 9 568,6 tūkst. Eur ir Savivaldybės 

paimtų paskolų palūkanoms mokėti – 949,8 tūkst. Eur. 

 3 uždavinys. Savivaldybės materialiojo turto įsigijimas, atnaujinimas. 

 Savivaldybės ir jos administruojamų įstaigų materialiajam turtui atnaujinti buvo panaudota 

25,9 tūkst. Eur.  

 4 uždavinys. Savivaldybės administracinių ir administruojamų statinių priežiūra ir 

tvarkymas. 

Savivaldybės administraciniams pastatams ir patalpoms remontuoti buvo panaudota    

124,4 tūkst. Eur. Savivaldybės administracinių pastatų ir patalpų apsaugai buvo panaudota 39,7 

tūkst. Eur   

Savivaldybės nuosavybės teise priklausantiems negyvenamiesiems pastatams, statiniams, 

patalpoms prižiūrėti, remontuoti ir eksploatuoti  panaudota 163,5 tūkst. Eur. lėšų, surinktų iš 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų pastatų (patalpų) nuomos. 

Savivaldybės gyvenamosioms patalpoms remontuoti, avarinėms situacijoms šalinti panaudota          

2 187,6 tūkst. Eur, gautų iš Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos. Savivaldybės turtui 

inventorizuoti ir teisinei registracijai atlikti panaudota 5 tūkst. Eur.  

Į viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų 

nekilnojamųjų daiktų sąrašą įtraukti 142 nekilnojamojo turto objektai. Suorganizuota 60 

Savivaldybės nekilnojamojo turto viešų aukcionų, kuriuose parduoti 34 nekilnojamojo turto 

objektai. Su viešo aukciono laimėtojais sudaryti 26 sandoriai, kurių suma sudarė 331,1 tūkst. Eur. 

Parengti 56 Savivaldybės tarybos sprendimų projektai ir 24 Administracijos direktoriaus 

įsakymai dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo (privatizavimo). 
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Parengtos ir pasirašytos 57 Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pirkimo-

pardavimo sutartys, sandorių suma sudarė 244,7 tūkst. Eur.  

Užtikrinant valstybės paramą būstui įsigyti tvarkymą, išduotos 43 pažymos piliečiams apie 

teisę į valstybės remiamus kreditus bei subsidijas negrąžinto valstybės remiamo būsto kredito 

likučio daliai padengti.  

 5 uždavinys. Savivaldybės kitų veiklų vykdymas. 

Kauno miesto savivaldybės administracijos seniūnijos vykdė viešųjų teritorijų ir ūkio 

priežiūrą ir tvarkymą, organizavo seniūnijų gyventojų kultūrinės veiklos sportinius renginius. 

Seniūnijų veiklos programoms finansuoti buvo skirta 35,8 tūkst. Eur. 

2. Programos tikslas: Plėtoti vientisą ir visa apimančią informacinę sistemą, kurti         

e-savivaldą. Šiam tikslui pasiekti buvo numatytas 1 uždavinys. 

 Uždavinys. Esamos kompiuterinės techninės bazės modernizavimas, programinės įrangos bei 

informacinių sistemų plėtra. 

Įgyvendintas projektas „Kauno miesto savivaldybės vidaus administravimo sistemos 

(KMSVAS) tobulinimas“ (bendra projekto vertė – 1 040 tūkst. Eur, atlikta darbų už 173,88 tūkst. 

Eur, iš jų 147,8 tūkst. Eur ES struktūrinių fondų ir kitų fondų paramos lėšos).   

Įgyvendinta administracinės naštos mažinimo priemonė – Savivaldybės kokybės vadybos 

sistemos tobulinimas (sertifikavimas ir priežiūros auditas įgyvendinant projektą „Kauno miesto 

savivaldybės veiklos valdymo tobulinimas diegiant kokybės vadybos informacinę sistemą pagal 

bendrojo vertinimo modulį“) turint tikslą užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, 

orientuotą į valstybės ir Savivaldybės interesus, siekiant užtikrinti nuolatinį teisinio reguliavimo 

tobulinimą gerinant verslo ir investicijų aplinką ir sukurti institucinę sistemą, stiprinti šios srities 

administracinius gebėjimus bei kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų 

tikslų, teikiant viešąsias paslaugas ūkio subjektams, piliečiams ir kitiems asmenims. 

Informacinėms sistemoms administruoti, funkcionalumui plėtoti ir priežiūrai panaudota 

apie 115,9 tūkst. Eur.: administruota  dokumentų valdymo sistema „Kontora“, finansų valdymo ir 

apskaitos informacinė sistema (viešųjų pirkimų modulis, turto modulis, sutarčių modulis ir kita), 

gyvenamosios vietos deklaravimo sistema, centralizuoto vaikų priėmimo į Savivaldybės įsteigtų 

biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos ir laisvų vietų 

apskaitos informacinės sistema, žemės nuomos mokesčio valdymo sistema, elektroninių paslaugų 

valdymo sistema, Savivaldybės Didžiosios salės balsavimo ir garso informacinė sistema, interneto 

svetainė www.kaunas.lt, kibernetinio saugumo užtikrinimo informacinė sistema (nuomojama 

paslauga iš VĮ „Infrastruktūra“), sąmatų sudarymo ir apdorojimo informacinė sistema, teisės aktų ir 

teismų praktikos informacijos paieškos informacinė sistema ir kt. 
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Pakeista daugiau kaip 120 kompiuterių už 81,7 tūkst. Eur, prižiūrėta apie 800 kompiuterių, 

įsigyta periferinės įrangos, vykdytas apie 120 daugiafunkcinių kopijavimo aparatų ir spausdintuvų 

diegimas ir priežiūra.  

 

7. VALSTYBINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA 

 

Programos vykdytojai: Finansų skyrius, Civilinės metrikacijos skyrius, Archyvas, Vaiko 

teisių apsaugos skyrius, Socialinių paslaugų skyrius, Valstybinės kalbos kontrolės skyrius, Miesto 

tvarkymo skyrius, Gyvenamojo fondo administravimo skyrius, Bendrasis skyrius, Civilinės saugos 

skyrius, Socialinės paramos skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Sveikatos apsaugos skyrius, 

Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius, Teisės skyrius, Seniūnijos.  

Programai įgyvendinti panaudotos Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių – 

62 840,1 tūkst. Eur.  

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

tikslui pasiekti buvo numatyti 2 uždaviniai:  

 1 uždavinys. Valstybinių funkcijų vykdymas. 

Archyviniams dokumentams tvarkyti panaudota 135,5 tūkst. Eur. Paruošta 3 007 archyvo 

pažymų dėl darbo stažo, pajamų ir pašalpų, 3 200 archyvo pažymų dėl darbo užmokesčio 1991 – 

1994 m. pamėnesiui, 1 750 archyvo pažymų dėl darbo užmokesčio 1984 – 1990 m. Perimta 35 285 

bylos iš likviduojamų įmonių ir išduotos 516 pažymos dėl likviduojamų įmonių išregistravimo iš 

Juridinių asmenų registro.  

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei užtikrinti panaudota 24,4 tūkst. 

Eur. Vykdyta valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė, suderinti 1376 viešųjų užrašų 

projektai, patikrinta daugiau kaip 16 000 įmonių, įstaigų ir organizacijų viešųjų užrašų. Dėl 

pažeidimų įspėta 421 įmonė. Tikrinta, ar miesto įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi 

Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų (patikrintos 48 

įmonės), ar oficialiuose miesto renginiuose vartojama lietuvių kalba, ar jų vedėjų kalba taisyklinga 

(patikrinti 5 renginiai). Patikrinta 135 mieste leidžiamų bei platinamų leidinių, įmonių, įstaigų ir 

organizacijų interneto svetainių kalba. Surengti 5 miesto viešojo transporto užrašų tikrinimo reidai 

ir 6 viešojo maitinimo įmonių informacinių užrašų ir kitų tekstų tikrinimo reidai. Patikrinti 26 

maršrutų miesto autobusų ir troleibusų, 6 mikroautobusų viešieji išorės ir vidaus viešieji 

informaciniai ir reklaminiai užrašai, garsinė informacija.  Patikrinti 24 viešojo maitinimo įmonių 

viešieji lauko ir vidaus užrašai, valgiaraščiai, skrajutės.  Miesto gyventojams, įmonių, įstaigų bei 

organizacijų darbuotojams suteikta 2 600 konsultacijų kalbos klausimais. Nagrinėta 10 fizinių ir 

juridinių asmenų skundų, atlikta 161 kalbinė ekspertizė.  



22 

 

 

Civilinės būklės aktams registruoti panaudota 138,3 tūkst. Eur. Sudarytas 2 326 santuokos 

sudarymo įrašas, įregistruotos 1 378 ištuokos, atlikta 2962 civilinės būklės akto įrašų papildymų, 

anuliavimų. Užregistruoti 4 338 mirties atvejai ir 4 093 gimimai.  

Kauno miesto savivaldybės administracijos seniūnijose organizuotas gyvenamosios vietos 

deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymas.   

Gyvenamajai vietai deklaruoti panaudota 36,5 tūkst. Eur, tvarkyta gyvenamosios vietos 

deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita, išduotos 49 082 

pažymos.     

Organizuotas pirminės teisinės pagalbos teikimas už 61,5 tūkst. Eur, pirminė teisinė 

pagalba suteikta 5 674 gyventojų. Civilinės saugos reikalams ir paslaugoms administruoti 

panaudota 107,2 tūkst. Eur. Organizuoti 5 Kauno miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

komisijos posėdžiai, organizuota gyventojų ir valdymo grandžių perspėjimo sistemos aparatūros 

planinė techninė priežiūra, du kartus atliktas kompleksinis patikrinimas įjungiant centralizuoto 

valdymo elektros sirenas.  

 Valstybės priskirtoms žemės ūkio funkcijoms vykdyti (ūkininkų ūkių registravimas, 

žemės ūkio technikos registravimas, pieno kvotos, naikinamų melioracijos įrenginių vertinimas) 

panaudota 7,8 tūkst. Eur, užregistruotos 183 žemės ūkio technikos priemonės, pateiktos 2 pieno 

gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos.  

Vykdytas socialinės paramos mokiniams teikimas (išlaidų už įsigytus maisto produktus ir 

įsigytus mokinio reikmenis kompensavimas) už 1 234,7 tūkst. Eur, nemokamo maitinimo gavėjų 

(mokinių) skaičius – 5 985 ir paramos mokinio reikmenims įsigyti gavėjų skaičius – 3 857.  

Teikta socialinė globa asmenims su sunkia negalia už 1 950,9 tūkst. Eur. Organizuotas 197 

asmenų su sunkia negalia apgyvendinimas socialinės globos įstaigose, 2 vaikų su sunkia negalia 

apgyvendinimas socialinės globos įstaigose.  

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti panaudota 1 313,5 tūkst. 

Eur. Vykdytas kompensacijų už suteiktas lengvatas asmenims, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 

11– 13 d. vykdytos agresijos, teikimas, gavėjų skaičius – 30, kompensacijų nepasiturintiems 

gyventojams už geriamąjį vandenį teikimas, asmenų, turinčių teisę į geriamojo vandens išlaidų 

kompensaciją, skaičius – 22 492, kompensacijų nepasiturintiems gyventojams už šiluminę energiją, 

patiektą gyvenamosioms patalpoms šildyti (šilumą teikiant centralizuotai), teikimas, asmenų, 

turinčių teisę į būsto šildymo išlaidų, karšto vandens išlaidų kompensacijas, skaičius – 24 663, 

kompensacijų nepasiturintiems gyventojams už šiluminę energiją, patiektą gyvenamosioms 

patalpoms šildyti (kt. energijos ir kuro rūšims), teikimas, asmenų, turinčių teisę į būsto šildymo 

išlaidų kompensacijas (kt. energijos ir kuro rūšims), skaičius – 2 245, paramos mirties atveju 

teikimas, asmenų, gavusių paramą mirties atveju, skaičius – 4 158.  
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Įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones buvo panaudota 138,9 tūkst. Eur, 

organizuoti viešieji darbai Kauno mieste, pasirašytos 33 sutartys su įstaigomis ir organizacijomis ir 

įdarbinta 400 asmenų.   

 Vaiko teisių apsaugai panaudota 445,6 tūkst. Eur. Dalyvauta 1 753 civilinių bylų teismo 

posėdžiuose ir atstovauta 2 085 vaikų interesams civilinėse bylose, 455 baudžiamųjų bylų teismo 

posėdžiuose ir atstovauta 768 vaikų interesams baudžiamosiose bylose. Dalyvauta 415 

nepilnamečių apklausoje, kituose ikiteisminio tyrimo procesiniuose veiksmuose ir atstovauta 300 

vaikų. Parengti 164 administracijos direktoriaus įsakymai dėl vaiko laikinosios globos nustatymo, 

aplankyta 300 socialinės rizikos šeimų.  

Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai panaudota 362,9 tūkst. Eur. Pirminei 

visuomenės sveikatos priežiūrai atlikti Švietimo ir ugdymo skyriaus reguliavimo sričiai priskirtose 

bei kitų steigėjų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose panaudota 464,9 tūkst. Eur. 

 2 uždavinys. Mokinio krepšelio finansavimas. 

Organizuotas  švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų paskirstymas, 193 įstaigų paskirstyta 

56 325,4 tūkst. Eur lėšų. Šios lėšos skirtos: pedagogų, mokyklos vadovų, mokyklos bibliotekininkų 

atlyginimams, psichologinei, specialiajai, socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti, vadovėliams 

ir mokymo priemonėms įsigyti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, neformaliajam švietimui – 

būreliams, klubams, studijoms ir pan. veiklai po pamokų finansuoti, mokinių pažintinei veiklai 

plėtoti, egzaminams administruoti, vykdyti ir vertint, profesinės linkmės meninio ugdymo 

programos moduliams finansuoti, informacinėms kompiuterinėms technologijoms diegti ir naudoti, 

bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų išorės vertinimui organizuoti.  

 

 

________________________________________ 


