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Biudžetiniai metai
Asignavimų
valdytojas (-ai)

Vykdytojas (-ai)

2013-2015 ieji metai
Kauno miesto savivaldybės administracija
Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų
valdyba
Kauno miesto savivaldybės administracija
Kultūros ir turizmo plėtros skyrius
Bendrasis skyrius
Turto skyrius
Privatizavimo skyrius
Gyvenamojo fondo administravimo skyrius
Energetikos skyrius
Transporto ir eismo organizavimo skyrius
Civilinės saugos tarnyba
Informacinių technologijų skyrius
Seniūnijos

Kodas
(-ai)

188764867

Programos
pavadinimas

Savivaldybės veiklos programa

Programos
parengimo
argumentai

Savivaldybė – valstybės teritorijos administracinis vienetas, turintis
juridinio asmens statusą bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą
savivaldos teisę, įgyvendinamą per Savivaldybės tarybą. Programa
orientuota į Savivaldybės institucijų išlaikymą, prisiimtų skolinių
įsipareigojimų vykdymą, veiklos tyrimų atlikimą, turto atnaujinimą ir
priežiūrą, siekiant kokybiškai vykdyti visas Vietos savivaldos įstatyme
nustatytas savivaldybių funkcijas.
Programa apima kompleksinį Savivaldybės informacinės sistemos
vystymą – Savivaldybės darbo modernizavimą bei elektroninių paslaugų
plėtrą, miesto infrastruktūros kūrimą ir tobulinimą. Tai yra pagrindas
vystyti elektroninę savivaldą Kaune, siekiant užtikrinti efektyvų valdymą
ir sprendimų priėmimą visose veiklos srityse.
Šia programa realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatyme nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos –
savivaldybės biudžeto sudarymas ir tvirtinimas; vietinių rinkliavų
nustatymas; savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito
turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo; savivaldybės biudžetinių
įstaigų steigimas ir išlaikymas, savivaldybės viešųjų įstaigų, savivaldybės
įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų steigimas; statinių
naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka; pagal įstatymų nustatytą
kompetenciją gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos
valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų

Kodas

6

2

patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų
savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai
bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos
priežiūra ir kontrolė, kitos funkcijos, nepriskirtos valstybės institucijoms.
Prioritetas (-ai)
pagal
Savivaldybės
strateginį planą
Šia programa
įgyvendinamas
įstaigos strateginis
tikslas:
Programos tikslas

Miesto valdymo kokybės gerinimas

Kodas
(-ai)

4

Gerinti miesto valdymo kokybę

Kodas

4

Didinti Savivaldybės veiklos organizavimo
efektyvumą

Kodas

6.1

Tikslo aprašymas:
Įgyvendinamu tikslu siekiama: užtikrinti Savivaldybės tarybos, administracijos ir jos
padalinių (seniūnijų) bei kontrolės ir audito tarnybos išlaikymą ir darbo organizavimą; tinkamai
ir laiku vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus; įsigyti ir atnaujinti Savivaldybės
institucijų, administracijos padalinių darbui reikalingą materialųjį turtą; užtikrinti Savivaldybei
priklausančių pastatų, statinių ir patalpų apsaugą, priežiūrą ir remontą; teikti paramą daugiabučių
gyvenamųjų namų modernizavimui; vykdyti darbo vietų kompiuterizavimą, kitas veiklas.
Rezultato (tikslo) vertinimo kriterijai:
Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis,
tarp visų gautų prašymų, (proc.);
Savivaldybės institucijų išlaikymui skirtų lėšų dalis, tenkanti vienam gyventojui, (Lt).
Uždavinys

Savivaldybės institucijų išlaikymas

Kodas

6.1.1

Uždaviniu numatoma skirti lėšų vykdomosios Savivaldybės institucijos – Savivaldybės
administracijos išlaikymui. Savivaldybės administracija yra įstaiga, kurią sudaro struktūriniai,
struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (filialai) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys
viešojo administravimo valstybės tarnautojai. Bus išlaikoma atstovaujamoji Savivaldybės
institucija – Taryba, Tarybos sekretoriatas ir skyriai atliekantys savarankiškąsias funkcijas.
Taip pat numatoma skirti lėšų seniūnijų veiklos programoms finansuoti bei Savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos išlaikymui. Kontrolės ir audito tarnyba yra Savivaldybės kontrolės ir
audito institucija, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir
naudojamas Savivaldybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas.
Savivaldybės institucijų išlaikymo išlaidas sudaro darbo užmokestis, socialinio draudimo
įmokos, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos, ryšių paslaugos, taip pat šildymo,
elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos, transporto išlaikymo ir kitos išlaidos, būtinos
siekiant užtikrinti, kad Savivaldybės funkcijos būtų laiku įvykdytos.
Produkto (uždavinio) vertinimo kriterijai:
Išlaikomų Savivaldybės skyrių (tarnybų) skaičius;
Kvalifikaciją tobulinusių savivaldybės politikų, savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius.
Uždavinys

Savivaldybės prisiimtų skolinių įsipareigojimų
vykdymas

Kodas

6.1.2

Uždaviniu numatoma skirti lėšų ilgalaikių paskolų, kurių didžioji dalis tenka susisiekimo
infrastruktūros plėtros projektams įgyvendinti, grąžinimui. Savivaldybė taip pat vykdo skolinius
įsipareigojimus už Kauno miesto švietimo, kultūros ir sveikatos apsaugos įstaigų kapitalinio
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remonto, rekonstrukcijos, renovacijos darbų finansavimą ir materialinės bazės gerinimą.
Paskolos bus grąžinamos už Kauno pramogų ir sportų rūmų statybos, viešosios infrastruktūros
Nemuno saloje plėtojimo bei kitų miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos,
rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbų finansavimą, projektų, remiamų ES struktūrinių
fondų, įgyvendinimą. Dalis uždaviniui įgyvendinti skirtų lėšų tenka ir Savivaldybės paimtų
paskolų palūkanoms mokėti.
Produkto (uždavinio) vertinimo kriterijai:
Savivaldybės prisiimtų finansinių įsipareigojimų įvykdymas, (proc.);
Savivaldybės prisiimtų finansinių įsipareigojimų įvykdymas, (proc.).
Uždavinys

Savivaldybės materialiojo turto įsigijimas,
atnaujinimas

Kodas

6.1.3

Sėkmingam Savivaldybės institucijų, administracijos padalinių darbui užtikrinti numatoma
įsigyti ir atnaujinti dalį Savivaldybės materialiojo turto.
Produkto (uždavinio) vertinimo kriterijus:
Įstaigų (padalinių), atnaujinusių materialųjį turtą, skaičius.
Uždavinys

Savivaldybės administracinių ir administruojamų
statinių priežiūra ir tvarkymas

Kodas

6.1.4

Dalis Savivaldybės administracinių patalpų yra avarinės būklės, neatitinka sanitariniųhigieninių normų reikalavimų, todėl įgyvendinant uždavinį numatoma atlikti patalpų remonto
darbus.
Siekiant atlikti nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus, įregistravimą Nekilnojamojo
turto registre, pagerinti turtinių vienetų suformavimo projektus, vykdoma Savivaldybės turto
inventorizacija ir teisinė registracija. Numatomos lėšos Savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir jų
priklausinių vertinimo paslaugoms apmokėti.
Vadovaujantis Savivaldybės pajamų, surenkamų už gyvenamųjų patalpų nuomą, planavimo,
naudojimo, apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės
tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. T-258 (pakeistas 2012-02-23 sprendimu Nr. T-36), surinktos
lėšos už gyvenamųjų patalpų nuomą bus naudojamos laisvoms, Savivaldybės gyvenamosioms
patalpoms remontuoti, avarinėms situacijoms šalinti, kitiems nenumatytiems atvejams bei
išlaidoms, susijusioms su gyvenamųjų patalų administravimu, dengti.
Savivaldybės lėšos surenkamos iš nuomos už negyvenamas patalpas bus naudojamos
Savivaldybės negyvenamosioms patalpoms remontuoti, prižiūrėti, eksploatacinėms išlaidoms
dengti.
Produkto (uždavinio) vertinimo kriterijai:
Suremontuotų Savivaldybės administracinių pastatų patalpų plotas, m2;
Savivaldybės lėšų, surinktų iš nuomos už Savivaldybės gyvenamas ir negyvenamas patalpas,
panaudojimas statiniams, patalpoms prižiūrėti, remontuoti ir eksploatuoti, (proc.).
Uždavinys

Savivaldybės kitų veiklų vykdymas

Kodas

6.1.5

Uždaviniu numatomas finansavimas teisinėms paslaugoms pirkti ir teismų priteistiems
įpareigojimams vykdyti. Perkamos teisinės paslaugos, tai teisinės konsultacijos (patarimai teisės
klausimais), teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, atstovavimas teisės klausimais,
atstovavimas bylų procese.
Numatomos lėšos, reikalingos rinkimų komisijų būstinių patalpų išlaikymui bei inventoriui
įsigyti. Kauno miesto savivaldybė atsakinga už Vienybės aikštėje esančio ugnies fakelo prie
paminklo eksploataciją, todėl dujų tiekimo įmonei apmokama dujų sunaudojimo sąskaita.
Numatomos lėšos ir sudaromos sutartys dėl inžinerinės technikos pateikimo, evakuotų
gyventojų laikino apgyvendinimo, ekstremalių įvykių ir susidariusių ekstremalių situacijų
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padarinių likvidavimo, avarijas patyrusių pastatų, statinių tyrimų atlikimo ir avarijos priežasčių
nustatymo, kitų paslaugų teikimo.
Savivaldybė vykdo paramos daugiabučių namų savininkų bendrijoms teikimą. Paramos
teikimui įsteigtas Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondas, kuriuo
siekiama teikti paramą daugiabučių namų savininkų bendrijoms jų valdomų namų techniniams
defektams pašalinti, bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, naudojamos energijos
efektyvumui didinti, namams prižiūrėti, remontuoti, apšiltinti, atnaujinti.
Produkto (uždavinio) vertinimo kriterijai:
Įsigytų teisinių konsultacijų paslaugų apimtis, (tūkst. val.);
Suorganizuotų rinkimų skaičius (aprūpintos 105 rinkimų apylinkės balsavimo inventoriumi).
Programos tikslas

Plėtoti vientisą ir visa apimančią informacinę
sistemą, kurti e-savivaldą

Kodas

6.2

Tikslo aprašymas:
Įgyvendinamu tikslu siekiama: užtikrinti e-miesto vystymui reikalingos infrastruktūros
kūrimą ir tobulinimą; atnaujinti Savivaldybės ir biudžetinių įstaigų techninę ir programinę
kompiuterinę įrangą; vystyti finansų ir dokumentų valdymo, viešųjų paslaugų teikimo internetu
ir kitas informacines sistemas.
Rezultato (tikslo) vertinimo kriterijus:
Suteiktų elektroninių (3 / 4 brandos lygis) paslaugų skaičius.
Uždavinys

Esamos kompiuterinės techninės bazės
modernizavimas, programinės įrangos bei
informacinių sistemų plėtra

Kodas

6.2.1

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą bei efektyvų informacinių sistemų bei kompiuterinės
technikos darbą numatoma skirti lėšų Savivaldybės informacinei sistemai plėtoti ir prižiūrėti.
Numatoma modernizuoti kompiuterių tinklus, prie bendro kompiuterių tinklo jungti nutolusius
struktūrinius padalinius, didinti interneto bei kompiuterių tinklo pralaidumus. Planuojama
vystyti biudžeto planavimo, konsolidavimo ir vykdymo kontrolės informacinę sistemą, toliau
plėtoti dokumentų valdymo informacinę sistemą, įdiegiant naujus modulius bei plečiant esamų
modulių funkcionalumą.
Produkto (uždavinio) vertinimo kriterijai:
Atnaujintos kompiuterinės technikos bazės skaičius (spausdintuvai, serveriai, komutatoriai);
Modernizuotų ir įsigytų informacinių sistemų skaičius.
Uždavinys

E-paslaugų plėtra

Kodas

6.2.2

Uždaviniu bus plėtojamos Savivaldybės teikiamos viešosios elektroninės paslaugos.
Planuojama plėtoti viešųjų paslaugų teikimo internetu, geografinę informacinę ir E-demokratijos
sistemas, diegti naujus ir atnaujinti esamus sistemų modulius.
Produkto (uždavinio) vertinimo kriterijus:
Naujai Įdiegtų / perkeltų į 3-4 brandos lygį el. paslaugų skaičius.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Įgyvendinant programą Savivaldybės administracijai bus sudarytos sąlygos vykdyti LR
įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, gerinti administracinius gebėjimus ir
viešųjų paslaugų teikimą. Bus užtikrintas Savivaldybės skolinimosi poreikio finansavimas,
skolinių įsipareigojimų vykdymas, neviršijant nustatytų limitų ir užtikrinant efektyvesnį skolos
valdymą. Ilgalaikio nekilnojamojo turto išnuomojimas ir privatizavimas padidins Savivaldybės
biudžeto pajamas. Bus užtikrinta efektyvi Savivaldybės pastatų ir patalpų apsauga, priežiūra ir
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eksploatacija. Patikslinti Savivaldybės turto duomenys leis atspindėti tikrąją turto būklę ir vertę.
Programos įgyvendinimas sudarys prielaidas visuomenei skaitmeninėje aplinkoje naudotis
elektroninėmis paslaugomis, kurių pagalba gyventojai, verslas ir administracija turės galimybę
tarpusavyje platinti surinktą informaciją, kontroliuoti ir stebėti miesto gyvenimą.
Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas; Savivaldybės
privatizavimo fondas; Skolintos lėšos; Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų
paramos lėšos.
Veiksmai, numatyti Kauno miesto strateginiame plane, kurie susiję su vykdoma
programa:
4. PRIORITETAS. MIESTO VALDYMO KOKYBĖS GERINIMAS
4.1. Tikslas. Didinti miesto valdymo efektyvumą
4.1.1. uždavinys. Supaprastinti sprendimų priėmimo procedūras ir didinti jų skaidrumą, siekiant
į rezultatus orientuoto miesto valdymo
4.1.2 uždavinys. Skatinti bendruomenės dalyvavimą miesto valdyme
4.1.4. uždavinys. Siekti, kad Kaunas taptų e-miestu
Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: LR vietos savivaldos įstatymas; LR valstybės
tarnybos įstatymas; LR valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas; LR biudžeto sandaros
įstatymas; LR biudžetinių įstaigų įstatymas, LR civilinės saugos įstatymas, LR radiacinės saugos
įstatymas, LR Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimas ,,Dėl gyventojų evakavimo tvarkos
organizavimo aprašo patvirtinimo“ Nr. 1502, LR Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d.
nutarimas Nr. 1212 ,,Dėl gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų
įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, Statybos techninis reglamentas STR1.10.01:2002 ,,Statinio avarijos
tyrimas ir likvidavimas“.

