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       SVARSTYTA. Įgyvendinti, įgyvendinami, neįgyvendinti sprendimai ir nepanaudotų lėšų likučio 

panaudojimas socialiniams projektams  pagal vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų 

programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Kauno miesto savivaldybėje skyrimo ir 

naudojimo, vietos bendruomenės tarybos sudarymo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 18 d. sprendimu Nr. T-215.    

      NUTARTA.  Programos įgyvendinimui skirtas lėšas ( 23 932 Eur.) perskirstyti sekančiai:  

          Kultūrinei ir švietėjiškai veiklai lėšas ( 3566 Eur. ) perskirstyti sekančiai: 

Gidų kursams dviem asmenims. Tikslas – vesti ekskursijas po Šančius, garsinti Šančių vardą, istoriją – 

522 Eur., kultūros paveldo atminimo lentelei – 600 Eur.,  fotonuotraukų su rėmeliais pagaminimo 

paslaugai. Tikslas – nuotraukų Šančių tematika padarymas, skirtos bendruomenės numatytose vietose 

eksponuoti -  1331,57 Eur., vieno  mobiliaus stendo įsigijimui – 100 Eur., Dviem bevielėm mikrofonų 

sistemoms – 790 Eur.,  bendruomenės renginiui „Šančinės“ lankstinukų ir plakatų spausdinimui – 72,43 

Eur. Garsiakalbiui su mikrofonu skirtam pažintinių ekskursijų vedimui ir kitiems bendruomenių 

renginiams – 150.00 Eur., likutį skirti spaudos darbams kultūrinių renginių viešinimui. Po sprendimų 

įgyvendinimo  atsiradusį lėšų likučio panaudojimą derinti elektroniniu paštu apklausos būdu. 

         Bendruomenės akcijoms ir iniciatyvoms, skirtoms viešųjų teritorijų gerinimui ( 20 366 Eur.) lėšas 

perskirstyti sekančiai: Sukomplektuoto krepšinio stovo Ašmenos 2-oji g. 25 namo kieme įsigijimui ir 

pastatymui – 750,00 Eur.,  vaikų žaidimų aikštelės įrenginių pirkimui ir įrengimui Ašmenos 2-oji g. 25 

namo kieme – 3180 Eur., Treniruoklių įrengimas Nemuno pakrantėje prie Šančių pagrindinės mokyklos 

–  5966,17 Eur.,  teritorijos tvarkymo, valymo paslaugai Suomių g. prie buvusių Carinės Rusijos maisto 

sandėlių - 2266 Eur., aikštelės prie „Šančių kiosko“ želdynų tvarkymo darbams, aikštelę pritaikant 



bendruomenės poreikiams – 1376,06 Eur., stebėjimo kamerų įrengimui Verkių g. ir Prancūzų g. 

sankirtoje, prie Vokiečių g. 27 ir prie A.Juozapavičiaus pr. 62 su stebėjimo kamerų priežiūra, kurios 

trukmė būtų perkama, atsižvelgiant į turimas lėšas, nebūtinai visam sutarties galiojimo laikotarpiui – 

6827,77 Eur. Po sprendimų įgyvendinimo  atsiradusį lėšų likučio panaudojimą derinti elektroniniu paštu 

apklausos būdu. 
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