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VADOVO ŽODIS
Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), įgyvendindama strateginį
plėtros planą, 2020 m. gerino Savivaldybės valdymą, skatino investicijas, užtikrino darnų žemės ūkio
vystymąsi, gerino kelių ir gatvių infrastruktūrą, plėtojo subalansuotą kultūros infrastruktūrą įtraukiant
gyventojus į kultūrinę veiklą, puoselėjo kultūros paveldą, plėtojo darnią švietimo sistemą, ugdė
fiziškai aktyvią bendruomenę, užtikrino teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą, aplinkos kokybę,
saugią gyvenamąją aplinką, komunalinio ūkio atnaujinimą, gerino pirminės sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą:
➢ Savivaldybės taryba metų pradžioje patvirtino biudžetą 2020 m. biudžetą – 96 673,4
tūkst. Eur pajamų ir 100 937,2 tūkst. Eur išlaidų. Metų pabaigoje patikslinto biudžeto
apimtis – 110 089,5 tūkst. Eur pajamų ir 114 653,3 tūkst. Eur išlaidų
➢ Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstrukcijai, remontui,
priežiūrai ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2020 m. skirta 4 944,6 tūkst. Eur
➢ Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstrukcijai, remontui,
priežiūrai ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2020 m. skirta 3 414,5 tūkst. Eur biudžeto lėšų, iš jų
385,2 tūkst. Eur gyventojų/įmonių paramos lėšos
➢ Savivaldybės administracijoje dirbo 168 valstybės tarnautojai ir 198 darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis.
➢ Ataskaitiniais metais Gyventojų priėmime iš viso užregistruoti 11 408 dokumentai gauti
elektroniniu būdu ir tiesiogiai aptarnaujant gyventojus bei juridinius asmenis vieno langelio principu..
➢ Gyventojų informavimui ir tinkamam nukreipimui Savivaldybėje pritaikyta srautų
reguliavimo sistema. Sistema suteikia galimybę rinktis paslaugas iš 5 pagrindinių sričių. Pasirinkus
pageidaujamą sritį pasirenkama pageidaujama paslauga iš siūlomo konkrečios srities paslaugų sąrašo.
Gyventojų konsultacijoms Administracijos padalinių kompetencijos klausimais sudarytas
konsultavimo grafikas. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio gyventojai konsultuojami Teisės,
Urbanistikos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros bei Viešosios tvarkos skyrių klausimais.
➢ Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistas, atsakingas už
valstybinės kalbos kontrolę Kauno rajono savivaldybėje, per 2020 m. suredagavo 501 Savivaldybės
tarybos sprendimo projektą, per 30 mero potvarkių, 11 Savivaldybės tarybos darbotvarkių ir 11
posėdžių protokolų, per 2000 Administracijos direktoriaus įsakymų, per 30 Administracijos
direktoriaus, kaip Kauno r. savivaldybės operacijų vadovo, sprendimų projektų, susijusių su COVID19 pandemija, per 250 kitų raštų. Sutvarkė per 100 tekstų į www.krs.lt svetainę.
➢ Atlikus vidaus auditus parengtos ataskaitos, kuriose apibendrinti atlikto vidaus audito
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rezultatai ir pateiktos išvados, nurodyti audituojamo subjekto veiklos ir vidaus kontrolės sistemos
trūkumai, rekomendacijos veiklai tobulinti, įvertinta vidaus kontrolė. Vidaus auditų metu nustatytos
rizikingiausios viešųjų juridinių asmenų sritys dėl: vidaus kontrolės stiprinimo, racionalaus lėšų
naudojimo, viešųjų juridinių asmenų atliekamų funkcijų ir nustatytų teisės aktų atitikties, viešųjų
pirkimų procedūrų ir nustatytų teisės aktų ir taisyklių atitikties, turto inventorizavimo, veiklos ir
valdymo, naujų tvarkos aprašų parengimo, mažinant galimą rizikos veiksnių įtaką.
➢ Civilinės metrikacijos skyrius 2020 m. registravo 1199 gimimo įrašus, Užregistravo 23
dvynių poras, 4 įvaikinimus. Užregistravo 1067 mirties įrašus, iš jų 13 mirties atvejų registruoti
užsienio valstybėse. Registravo 625 santuokų sudarymus įrašus ir 125 santuokos nutraukimo įrašus.
➢ 2020 m. konkurso būdu finansuota ir kofinansuota 16 Kauno rajono jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų jaunimo veiklos projektų, kurie apima įvairias sritis: laisvalaikio
organizavimą, užimtumą, saviraišką, pilietines akcijas, kultūrinę veiklą. Taip pat Savivaldybėje
įgyvendinamos ir iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamos programos ir projektai, skirti jaunimo
lyderiams ugdyti, jaunimo lyderystės įgūdžiams stiprinti. Finansuoti 3 projektai, kurių veiklose
nurodytas lyderystės skatinimas. Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektams įgyvendinti
iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 20 000 tūkst. Eur
➢ Kauno rajono savivaldybės vykdoma palanki verslui mokesčių politika, vykdomas
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra sudaro palankias sąlygas verslui įsikurti ir augti Kauno
rajono teritorijoje. Tai įrodo kiekvienais metais Kauno rajone didėjantis veikiančių ūkio subjektų
skaičius. Šalyje paskelbus karantiną buvo apribota daugelio verslo subjektų veikla, todėl Kauno
rajono savivaldybė nusprendė padėti verslui sumažindama mokestinę naštą.
➢ Siekiant pritraukti kuo daugiau investicijų, 2020 m. pasirašyta 19 finansavimo, dotacijų
sutarčių, kurių vertė 12,51 mln. Eur, iš jų ES lėšos 8,50 mln. Eur, valstybės 2,61 mln. Eur ir
savivaldybės bendro finansavimo lėšos 1,40 mln. Eur. Turint ribotą savivaldybės biudžetą ir
rengiantis Europos Sąjungos paramos mažėjimui, buvo ieškoma naujų finansavimo galimybių.
➢ Viešo ir privataus sektorių partnerystės būdu pradėtas įgyvendinti vienas iš stambiausių
Savivaldybės investicijų projektų švietimo infrastruktūros srityje, intensyviai dirbama su gatvių
apšvietimo investicijų projektu. Didžiausio Baltijos šalyse privataus fondų valdytojo fondo įsteigta
įmonė UAB „Nullus“ ir Kauno rajono savivaldybė pasirašė 15 metų trukmės viešosios ir privačios
partnerystės (PPP) sutartį, pagal kurią fondas – privatus subjektas iki 2022 rudens įsipareigojo
atnaujinti švietimo infrastruktūros objektus Mastaičiuose, Kačerginėje ir Zapyškyje. Privatus
subjektas investuos 13,6 mln. Eur, už kuriuos rekonstruos Zapyškio pagrindinę ir Kačerginės pradinę
mokyklas, taip pat atnaujins Mastaičių baseiną, o šalia esančiame sklype pastatys pradinę mokyklą
su darželiu. Pastatų priežiūra ir aptarnavimu valdymo laikotarpiu (daugiau nei 13 metų) rūpinsis
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privataus subjekto paskirta administravimo įmonė.
➢ Iš specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
atlikti 2020 m. gauta 336,0 tūkst. Eur, iš jų 3,62 tūkst. Eur panaudoti melioruotos žemės ir
melioracijos statinių kompiuterinei apskaitai vesti, 322,095 tūkst. Eur – melioracijos statinių
remontui, 10,285 tūkst. Eur – užtvankų remontui ir priežiūrai.
➢ Iš Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų melioracijos ir hidrotechninių statinių
rekonstravimui ir remontui, 2019 m. buvo pradėti, o 2020 m. baigti atlikti melioracijos sistemų
rekonstravimo darbai Alšėnų, Domeikavos ir Lapių seniūnijose už 47 171,67 Eur.
➢ Už 10 tūkst. Eur iš Savivaldybės biudžeto skirtų lėšų atliktas melioracijos įrenginių
avarinis remontas Čekiškės, Vilkijos apylinkių, Rokų, Raudondvario ir Ringaudų seniūnijose.
➢ Siekiant prijungti kuo daugiau gyventojų prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros, 2020 m. buvo vykdomi vandens tiekimo tinklų įrengimo darbai Antagynės k.,
Šlienavos k., Valeravos k., Ramučių k., Kulautuvos k., Zapyškio mstl., Raudondvario k.,
Babtų mstl. Nurodytose vietovėse 2020 m. buvo nutiesta 5,4 km naujų vandens tiekimo tinklų, jiems
įrengti panaudota 310,1 tūkst. Eur biudžeto lėšų.
➢ Nuotekų surinkimo tinklų įrengimo darbai buvo vykdomi Šlienavos k., Babtų mstl.,
Valeravos k., Ramučių k., Zapyškio mstl., Kulautuvos mstl. Nuotekų tinklų nutiesta 6,8 km. Nuotekų
tinklams nutiesti panaudota 672,0 tūkst. Eur.
➢ 2020 metais Kačerginė tapo Mažoji Lietuvos kultūros sostine. Visus metus savo
renginiais ir veiklomis ji didino ne tik miestelio, bet ir viso Kauno rajono žinomumą, subūrė kultūros
lauko dalyvių tinklą, atverė naujas erdves kultūriniam turizmui.
➢ 2020 m. vasario 20 - 23 d. visi Kauno rajono kultūros centrai pristatė savo veiklas,
didžiausius renginius tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. Kauno rajono stendas buvo parengtas
labai estetiškai, informatyviai ir inovatyviai. Mugės lankytojai galėjo ne tik susipažinti su Kauno
rajono gražiausiomis vietomis vaizdo ekrane, gauti bilietus į svarbiausius rajono renginius, bet ir
pajusti, užuosti, bei patirti Kauno rajono dvasią. Kauno rajono muziejus mugėje pristatė savo
vykdomas edukacines programas bei pakvietė apsilankyti Kauno rajone.
➢ Mėgėjų meno kolektyvai intensyviai ruošė dainų 2020 m. šventės sukurtos programos
repertuarą. Dėl Covid 19 balandžio mėnesį Dainų šventė buvo atšaukta.
➢ Visos kultūros įstaigos parengė vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programą, kurią
vykdė 25 seniūnijose, organizavo vaikų poilsio stovyklas.
➢ Viešoji biblioteka ir 30 padalinių karantino sąlygomis išradingai perėjo prie naujų darbo
formų - bekontakčio skaitytojų aptarnavimo, naujų virtualių paslaugų, kūrė ir skleidė įvairų
skaitmeninį turinį.
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➢ Viešoji biblioteka aktyviai prisidėjo prie socialinės akcijos, skirtos gydytojams padėti. 3D
spausdintuvu buvo padaryta virš 100 apsauginių veido skydelių ir išdalinta ligoninėms.
➢ Esant sudėtingoms darbo sąlygoms, bibliotekos vykdė keturis projektus, skirtus
kompiuterinio raštingumo mokymams, kultūrinam bei informaciniam rajono gyventojų ugdymui bei
darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Virš 2000 mokymų lankytojų buvo apmokyta pradinio ir
pažengusio kompiuterinio raštingumo.
➢ Kauno rajonas kartu su Kauno miestu toliau vykdė projektą „Kaunas – Europos kultūros
sostinė 2022“. Šiuolaikinių seniūnijų programai buvo atrinktos dar 8 seniūnijos: Kačerginės,
Kulautuvos, Babtų, Domeikavos, Samylų, Raudondvario, Ežerėlio ir Lapių seniūnijos.
➢ Visuomenei atsivėręs naujas paveldo objektas – Senoji Zapyškio šv. Jono Krikštytojo
bažnyčia, suteikė naujas erdves kultūrinėms veikloms.
➢ Įgyvendinant dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srities valstybės politiką
Kauno rajone, efektyviai administruojamas saugomų dokumentų fondas, kad būtų užtikrintas
dokumentinio paveldo išsaugojimas ir jo prieinamumas visuomenei.
➢ Siekiant pagerinti Kauno rajono savivaldybės administracijos Tarpžinybinio archyvo
teikiamų paslaugų prieinamumą gyventojams bei institucijų likvidatoriams, detalūs jų aprašymai su
pridėtomis dokumentų formomis yra skelbiami Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje
www.krs.lt (elektroninės paslaugos) nuorodoje „Tarpžinybinis archyvas“. Taip pat visas
Tarpžinybinio archyvo teikiamas paslaugas galima gauti teikiant prašymą per Elektroninius valdžios
vartus (www.epaslaugos.lt).
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SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA (1)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 m. veiklos plano 1 programą
„Savivaldybės valdymas“ koordinuoja Administracijos direktorius, o įgyvendina Kauno rajono
savivaldybės administracijos skyriai ir seniūnijos.
Programa orientuota į savivaldybės institucijos išlaikymą, skolinių įsipareigojimų vykdymą,
turto atnaujinimą ir priežiūrą, siekiant kokybiškai ir efektyviai vykdyti Vietos savivaldos įstatyme
nustatytas savivaldybės funkcijas, kurios finansuojamos iš savivaldybės biudžeto. Taip pat į šią
programą įeina valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos – tai valstybės funkcijos, perduotos
savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Šios funkcijos, perduotos įstatymais ir
įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktais. Savivaldybė, įgyvendindama šias funkcijas, turi įstatymų
nustatytą sprendimų priėmimo laisvę.
Nuo to, kaip kokybiškai dirbs Savivaldybės administracija, priklauso visų vykdomų
programų rezultatai bei Kauno rajono vystymosi perspektyvos. Vienas iš pagrindinių Kauno rajono
savivaldybės tikslų – efektyviai organizuoti darbą, kad būtų tinkamai įgyvendintos savivaldybės
funkcijos.
01.01 tikslas. Gerinti rajono valdymo kokybę.
Savivaldybės funkcijos – tai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės
aktų savivaldybėms priskirtos vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo
funkcijos.
01.01.01 uždavinys. Organizuoti Savivaldybės funkcijų vykdymą mažinant administracinę
naštą.
01.01.02 uždavinys. Organizuoti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų
vykdymą.
01.02 tikslas. Diegti informacines technologijas ir plėtoti informacines paslaugas, gerinti
informacijos sklaidą.
01.02.01 uždavinys. Stiprinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų administracinius
gebėjimus, diegti informacines technologijas ir plėtoti informacines paslaugas.
1. BENDRASIS SKYRIUS
Bendrasis skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti Savivaldybės funkcijų
vykdymą mažinant administracinę naštą.
Bendrasis skyrius įgyvendina 01.02.01 uždavinį – diegti informacines technologijas ir
plėtoti informacines paslaugas.
Bendrasis skyrius vykdo Savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojų, Tarybos ir mero
sekretoriato ir Savivaldybės administracijos techninį aptarnavimą; efektyvų Savivaldybės
administracijai priklausančio turto valdymą ir jo saugojimą; Savivaldybės transporto priemonių
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naudojimą; prižiūri Savivaldybės administracinio pastato šilumos ir elektros ūkį; planuoja, inicijuoja,
organizuoja ir atlieka Administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus; administruoja
Savivaldybės kompiuterių tinklą, interneto svetainę, prižiūri kompiuterinę techniką ir programinę
įrangą.
Savivaldybės administracijai priklausančio turto valdymas. 2020 m. Bendrasis skyrius
nurašė ir likvidavo 425 vienetus trumpalaikio ir likvidavo 151 vienetų ilgalaikio nereikalingo ar
netinkamo (negalimo) naudoti Savivaldybės administracijai nuosavybės teise priklausančio turto.
Parengė 12 Administracijos direktoriaus įsakymų projektų, kuriais nurašyti 569 vnt. seniūnijų
naudojamo nereikalingo ar netinkamo (negalimo) naudoti trumpalaikio Savivaldybės administracijai
nuosavybės teise priklausančio turto. Kartu su Savivaldybės inventorizavimo komisija atliko
Savivaldybės administracijos turto inventorizaciją ir suderino inventorizavimo aprašą – sutikrinimo
žiniaraštį.
Savivaldybės transporto priemonių naudojimas ir jo priežiūra. 2020 m. Bendrasis skyrius
prižiūrėjo 25 Savivaldybės administracijai priskirtus tarnybinius automobilius. Jų techninei priežiūrai
ir remontui buvo išleista 36,15 tūkst. Eur, t. y. 47,66 proc. daugiau nei per 2019 m.
(17,23 tūkst. Eur), (1 pav. Bendrojo skyriaus prižiūrimų automobilių priežiūros ir degalų išlaidų kaita
2016–2020 m.). Degalų išlaidos 2020 m. sudarė 26,18 tūks. Eur, t. y. 15,55 proc. mažiau nei 2019 m.
(30,25 tūkst. Eur), automobilių draudimui išleista 7,44 tūks. Eur, t. y. 43,41proc. daugiau nei per
2019 m. (4,21 tūkst. Eur). Bendrojo skyriaus prižiūrimais automobiliais 2020 m. nuvažiuota 282,38
tūkst. km t. y. 5,89 proc. mažiau nei per 2019 m. (299,02 tūkst. km).
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Savivaldybės administracijos ir jos padalinių transportas. Savivaldybės administracijos visi
struktūriniai padaliniai ir filialai (seniūnijos) 2020 m. disponavo 111 transporto priemonėmis,
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3 daugiau nei 2019 m. (108). Iš jų 41 transporto priemonės (2019 m. – 44) naudojamos seniūnijų
ūkinėms funkcijoms vykdyti (krovininiai automobiliai, mikroautobusai, traktoriai ir kt.).
Per 2020 m. visais automobiliais (išskyrus seniūnijų ūkinį transportą) buvo nuvažiuota
707,52 tūkst. km , t. y. 14 proc. mažiau nei 2019 m (810,16 tūkst. km) degalų išlaidos 2020 m.
sumažėjo 24,3 proc. degalams išleista 101,81 tūkst. Eur, o 2019 m. – 126,57 tūkst. Eur iš jų ūkiniam
transportui seniūnijose eksploatuoti išleista 32,38 tūkst. Eur 2019 m. – 41,19 tūkst. Eur (2 pav. Ridos
ir degalų išlaidų kaita 2016–2020 m..
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Savivaldybės administracija su visais padaliniais ir filialais transportui išlaikyti 2020 m.
išleido 260,01 tūkst. Eur, t. y. 1 proc. mažiau nei 2019 m. (262,92 tūkst. Eur).
Didžiąją išlaidų dalį, kaip ir 2019 metais, sudarė degalų išlaidos (101,81 tūkst. Eur). 88,29
tūkst. Eur išleista automobilių remontui, t. y. 1,6 proc. mažiau nei 2019 m. (89,73 tūkst. Eur).
Automobilių nuomai ir darbuotojų kompensacijoms už asmeninio automobilio naudojimą
tarnybinėms reikmėms išleista 17,29 tūkst. Eur, t. y. 50 proc. mažiau nei 2019 m. (33,97 tūkst. Eur).
2020 m. išlaidos draudimui išaugo 35,75 proc., išleista 19,69 tūkst. Eur, 2019 m. – 12,65 tūkst. Eur
(3 pav. Savivaldybės išlaidos tarnybiniam transportui išlaikyti 2016–2020 m..
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3 pav. Savivaldybės išlaidos tarnybiniam transportui išlaikyti 2016–2020 m.
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Administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų inicijavimas ir vykdymas.
Bendrasis skyrius 2020 m. vykdė Savivaldybės darbuotojų techninį aptarnavimą, aprūpino darbo
priemonėmis; organizavo Savivaldybės vadovų susitikimus, išvykas, aprūpino suvenyrais; rengė
patalpas posėdžiams ir renginiams; vykdė Administracijos pastato apsaugą, prižiūrėjo vidaus
inžinerinius tinklus (vandentiekis, kanalizacija, šildymo sistema, telefono tinklai), užtikrino apskaitos
prietaisų funkcionalumą ir duomenų perdavimą; tvarkė ir prižiūrėjo vidaus ir lauko teritorijas,
inicijavo viešuosius pirkimus ir prižiūrėjo, kaip vykdomi darbai.
Bendrasis skyrius 2020 m. inicijavo 163 viešuosius pirkimus už 1 752,8 tūkst. Eur, iš jų
atliko 107 mažos vertės pirkimus už 543,8 tūkst. Eur, 26 pirkimus per CPO.LT sistemą už 153,90
tūkst. Eur ir parengė 30 viešųjų pirkimų technines sąlygas už 1 055,1 tūkst. Eur, kurias įvykdė Viešųjų
pirkimų komisija. Didžiausi inicijuoti ir įvykdyti pirkimai: naujų automobilių administracijai ir
seniūnijoms pirkimas; mikroautobuso pirkimas; papildomų baldų, kiliminės dangos Savivaldybės
pastatui viešasis pirkimas; Lietuvos Respublikos, Kauno rajono, seniūnijų ir kitų vėliavų gamyba;
dokumentų spausdinimo, kopijavimo, skenavimo, lankstymo ir įrišimo paslaugos; gėlių kompozicijų,
vazoninių gėlių, vainikų pirkimas; pastato apsaugos paslaugos pirkimas; archyvinių stelažų pirkimas;
maisto prekių pirkimas; elektros, statybos, remonto, buities prekių viešasis pirkimas; spausdinimo
darbų pirkimas; transporto draudimo viešasis pirkimas, serverinės įrangos pirkimas, žemėlapių
sistemos ir nuotolinio darbo programinės įrangos pirkimas.
Bendrasis skyrius COVID-19 pandemijos metu organizavo ir pirko dezinfekcinius skysčius
rankų ir patalpų dezinfekcijai už 24,3 tūkst. Eur, Įvairių apsaugos priemonių (kombinezonų,
vienkartinių chalatų, medicininių kaukių, respiratorių, antbačių, veido apsauginių skydelių ir kt.) už
132,1 tūkst. Eur. Izoliuojamų dėl COVID-19 asmenų maitinimui išleido 19,4 tūkst. Eur. Sudarytos
sutartys dėl COVID-19 asmenų pavežėjimo, patalpų dezinfekavimo, skalbimo paslaugų. Pastatyti
laikini moduliniai nameliai dėl patogesnio testų mėginių ėmimo iš gyventojų. Nupirkti 3 stacionarūs
purkštuvai patalpų dezinfekavimui. Kaupiamas įvairių priemonių rezervas.
Bendrasis skyrius įgyvendino ir 01.02.01 uždavinį – stiprinti Savivaldybės institucijų ir
įstaigų darbuotojų administracinius gebėjimus, diegti informacines technologijas ir plėtoti
informacines paslaugas.
Savivaldybės administracijos kompiuterių tinklo, interneto svetainės administravimas,
kompiuterinės technikos ir programinės įrangos priežiūra. Įgyvendinant 2020–2022 m. Savivaldybės
strateginį planą, Bendrasis skyrius administravo, prižiūrėjo ir naujino Savivaldybės kompiuterinę
techniką, programinę įrangą, interneto svetainę, užtikrino informacinių sistemų nenutrūkstamą darbą,
konsultavo darbuotojus IT naudojimo klausimais, palaikė informacinę saugą, administravo
elektronines paslaugas.
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2020 m. galima išskirti du svarbius įvykius, kurie sieja didžiąją dalį informacinių
technologijų darbų atliktų šiais metais. Pirmasis – savivaldybės administracija po pastato vidaus
remonto darbų grįžo atgal į nuolatines patalpas. Naujose patalpose atnaujinti kompiuterinis tinklas,
įdiegta nauja tinklo įranga, stacionarios telefonijos sprendimai, centralizuotai nepertraukimo elektros
maitinimu aprūpintos visus kompiuterinės darbo vietos. Salės aprūpintos multimedijos sprendimais,
leidžiančiais lengviau dalinti grafine informacija. Atnaujinta serverinės patalpos infrastruktūra,
įdiegtas dubliuoto vėdinimo sprendimas. Įdiegta ir sukonfigūruota praėjimo kontrolės sistema,
pastatas suskirstytas į zonas, darbuotojams išdalintos prieigą suteikiančios kortelės. Atkurta ir naujo
suderinta pastato vidaus ir išorės stebėjimo sistema. Savivaldybės stovėjimo aikštelėje įrengta
automobilių pravažiavimo kontrolės sistema. Automobilių parkas aprūpintas GPS įranga leidžiančia
geriau planuoti kuro išlaidas ir didinti autoparko naudojimo skaidrumą.
Antrasis – SARS-CoV-2 infekcijos protrūkis, paskatinęs nuotolinių darbo priemonių
įsigijimą. 2020 m. įsigyta Microsoft Teams bendradarbiavimo platforma, jos priemonėmis
organizuojami nuolatiniai susitikimai, Tarybos posėdžių nuotoliniai balsavimai, išskaidytoms darbo
grupėms suteikiama vieninga terpė informacijai dalinti. Sukonfigūruotos saugios nuotolinės prieigos
prie vidinių sistemų ar išorinių resursų anksčiau prieinamų tik iš darbo tinklo.
Plečiamas dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) naudotojų ratas ir joje įkeliamas
turinys. Per 2020 m. prie sistemos prijungti 55 nauji vartotojai, sukurti 85 nauji registrai, iš jų 66
skirti seniūnijoms.
Užregistruotos 65 kritinės ir svarbios problemos buhalterinės apskaitos, dokumentų ir
žmogiškųjų išteklių valdymo sistemose, t. y. 58,46 proc. mažiau nei 2019 m. (4 pav. Registruotų
svarbių ir kritinių problemų skaičius dokumentų valdymo, buhalterinės apskaitos, žmogiškųjų išteklių
valdymo sistemose 2017–2020 m.
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4 pav. Registruotų svarbių ir kritinių problemų skaičius dokumentų valdymo, buhalterinės apskaitos, žmogiškųjų
išteklių valdymo sistemose 2017–2020 m.

Atlikta 22 Paramos informacinės sistemos naujinimų. Aktualiausi pokyčiai – realizuota
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galimybė taikyti naują sprendimo dėl išmokų skyrimo formą visoms išmokoms; atnaujintos prašymo
formos.
Visiškai modernizuotos 41 kompiuterinės darbo vietos, 71 darbo vieta parengta nuotoliniam
darbui (5 pav. Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų skaičiaus kaita 2016–2020 m. Visiems nuotoliniu

Vnt.

būdu dirbantiems suteikta saugi prieiga prie reikalingų savivaldybės informacinių sistemų.
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5 pav. Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų skaičiaus kaita 2016–2020 m.

Toliau plečiama interneto svetainėje prieinama informacija, mokomi darbuotojai, kaip
naudotis vidine svetainės sąsaja. Per 2020 m. svetainėje keisti ar naujinti 27 420 elementai.
Bendrojo skyriaus specialistų pastangų dėka 2020 m. buvo išvengta reikšmingų
informacinės saugos incidentų. Tai buvo pasiekta laiku atnaujinant programinę įrangą, sugriežtinus
vartotojų teisių kontrolę ir periodiškai perspėjant vartotojus apie aktualias grėsmes.
COVID-19 pandemijos metu Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojams buvo
operatyviai sudarytos sąlygos darbui nuotoliniu būdu ir užtikrintas sklandus sistemų veikimas.
Kauno rajono savivaldybės administracija elektronines paslaugas teikia aštuoniuose
portaluose: Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS); Statybos leidimų ir
statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – Infostatyba); Žemėtvarkos
planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS); Administracinių ir
viešųjų elektroninių paslaugų portale (toliau – epaslaugos.lt); Civilinės metrikacijos paslaugų
informacinėje sistemoje (toliau – MEPIS); Teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – TPDR);
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros
informacinėje

sistemoje

(toliau – TPDRIS);

Lietuvos

erdvinės

informacijos

portale

(toliau – Geoportal.lt).
Per 2020 m. el. paslaugų skaičius padidėjo 43,90 proc. nuo 16 612 – 2019 m. iki 23 905 –
2020 m. (6 pav. Elektroninių paslaugų užsakymų skaičiaus kaita 2016–2020 m. Didžiausią įtaką
paslaugų skaičiaus augimui turėjo 51,03 proc. 2018 m. populiariausios paslaugos „Išmoka vaikui“
mažėjimas – nuo 9522 iki 1716 užsakymų.
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2020 m. populiariausios paslaugos išliko nepakitusios nuo 2019 m. tai „Stambaus mastelio
topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas“ (6823 gauti prašymai per Geoportal.lt) ir
„Prašymai išduoti statybos leidimą statyti, rekonstruoti modernizuoti“ (3550 gauti prašymai per IS
Infostatyba). Tačiau didžiausias paslaugų augimas lyginant su 2019 m. buvo iš portalo epaslaugos.lt,
užsakytų paslaugų kiekis išaugo 226,05 proc. E.paslaugos.lt populiariausia paslauga sudaranti 88,61
proc. visų portalo paslaugų buvo „Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas“ (2473 gauti užsakymai).
Šios trys paslaugos sudaro net 53,74 proc. nuo bendro 2020 m. gautų elektroninių paslaugų
užsakymų skaičiaus (1 lent. Elektroninių paslaugų užsakymų skaičius skirtinguose portaluose 2016–
2020 m.).
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2. GYVENTOJŲ APTARNAVIMO IR DUOMENŲ VALDYMO SKYRIUS
Atsakingas už gyventojų aptarnavimą; efektyvų Savivaldybės dokumentų valdymą; asmenų
aptarnavimo kokybės Savivaldybės administracijos seniūnijose kontrolę; prašymų ir skundų
nagrinėjimo ir administracinių paslaugų teikimo kontrolę; Savivaldybės administracijos archyvinių
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dokumentų tvarkymą ir saugojimą; vykdo Savivaldybės leidžiamų teisės aktų ir kitų dokumentų
kalbos taisyklingumo priežiūrą; valstybinės kalbos vartojimo Kauno rajono seniūnijose
taisyklingumo priežiūrą ir kontrolę;
Gyventojų aptarnavimas vieno langelio principu. Kauno rajono savivaldybėje, įgyvendinant
Viešojo

administravimo

įstatymą,

gyventojai

aptarnaujami

vieno

langelio

principu

(toliau – Gyventojų priėmimas). Siekiant teikti efektyvias ir kokybiškas aptarnavimo paslaugas,
gyventojus konsultuoja ir prašymus dėl administracinių paslaugų suteikimo priima 6 Savivaldybės
administracijos darbuotojai. Gyventojų informavimui ir tinkamai nukreipimui Savivaldybėje
pritaikyta srautų reguliavimo sistema. Sistema suteikia galimybę rinktis paslaugas iš 5 pagrindinių
sričių. Pasirinkus pageidaujamą sritį pasirenkama pageidaujama paslauga iš siūlomo konkrečios
srities paslaugų sąrašo. Gyventojų konsultacijoms Administracijos padalinių kompetencijos
klausimais sudarytas konsultavimo grafikas. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio gyventojai
konsultuojami Teisės, Urbanistikos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros bei Viešosios tvarkos skyrių
klausimais.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Savivaldybėje iš viso užregistruoti
18 313 gautų dokumentų, iš jų 11 408 dokumentai gauti Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų
valdymo skyriuje elektroniniu būdu arba tiesiogiai aptarnaujant gyventojus bei juridinius asmenis
vieno langelio principu. Visų gautų Savivaldybėje dokumentų, prašymai, pranešimai ir paklausimai
Savivaldybės veiklos klausimais sudaro 49,28 proc. (9025 dokumentai). 36,71 proc. visų gautų
dokumentų (6724 dokumentai) sudaro prašymai ir pranešimai dėl socialinių išmokų skyrimo ar
socialinių paslaugų suteikimo (paslaugas teikia Socialinės paramos skyrius), 10,68 proc. (1954
dokumentai) sudaro prašymai statybos leidimams, teritorijų planavimo, adresų suteikimo, reklamos
leidimams ir kitoms Urbanistikos skyriaus teikiamoms paslaugoms gauti, 3,33 proc. (610 dokumentų)
dokumentų yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Ekstremaliųjų situacjų vadovo
sprendimų, įsakymų ir nutarimų dėl šalyje paskelbtos ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos
ir jos valdymo priemonių (7 pav. Savivaldybėje gauti dokumentai..
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7 pav. Savivaldybėje gauti dokumentai.

Savivaldybės veiklos dokumentų valdymas. Kauno rajono savivaldybės dokumentų
valdymas vykdomas sistemoje Labbis. DVS (toliau – Labbis. DVS), kuri automatizuoja: dokumentų
valdymo procesus nuo parengimo, derinimo iki pasirašymo elektroniniu parašu ir išsiuntimo per
e. pristatymo sistemą; dokumentų paiešką; ataskaitų generavimą; dokumentų archyvavimą. Šioje
sistemoje dokumentai registruojami nuo 2015 m. sausio 1 d. Labbis. DVS 2020 m. iš viso
užregistruota 107 515 dokumentai, 15,07 proc. daugiau nei 2019 m. (91304 dokumentai) (8 pav.).
Daugiausia dokumentų užregistruota gautų dokumentų registruose (18 313 dokumentai),
77,34 proc. daugiau nei 2019 m. (10 326 dokumentai). Užregistruotas 41 mero potvarkis veiklos
klausimais, t. y. 44,43 proc. mažiau nei 2019 m. (92), Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos
klausimais užregistruota 2922, t. y. 19,65 proc. daugiau nei 2019 m. (2442). Sutarčių
(Administracijos ir mero) 2020 m. užregistruota 1447, 18,80 proc. daugiau nei 2019 m. (1218).
Siunčiamų dokumentų (Administracijos direktoriaus ir mero) užregistruota 4691, t. y. 2,29 proc.
daugiau nei 2019 m. (4586). Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius paruošė,
užregistravo pašto siuntų sistemoje „Samus“ ir išsiuntė 10 334 vnt. korespondencijos siuntų.
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Savivaldybės administracijos archyvinių dokumentų tvarkymas ir saugojimas. Gyventojų
aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius 2020 m. pabaigoje suderino su Kauno regioniniu
valstybės archyvu 2020 m. dokumentacijos plano papildymų sąrašą ir 2021 m. Savivaldybės
dokumentacijos planą.
2020 m. į Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS) suvestos Kauno rajono
savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus (Statybos ir komunalinio ūkio sk.) 1998-2009 m.
naikinti atrinktos bylos, kurios suderintos su Kauno regioninio valstybės archyvu. Pradėta archyvuoti
nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentai nuo 2012 metų. Atlikta 2012-2015 m. dokumentų vertės
ekspertizė dėl tolesnio saugojimo.
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo Kauno rajone kontrolė. Gyventojų
aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistas, atsakingas už valstybinės kalbos
kontrolę Kauno rajono savivaldybėje, per 2020 m. suredagavo 501 Savivaldybės tarybos sprendimo
projektą, per 30 mero potvarkių, 11 Savivaldybės tarybos darbotvarkių ir 11 posėdžių protokolų, per
2000 Administracijos direktoriaus įsakymų, per 30 Administracijos direktoriaus, kaip Kauno r.
savivaldybės operacijų vadovo, sprendimų projektų, susijusių su COVID-19 pandemija, per 250 kitų
raštų. Sutvarkė per 100 tekstų į www.krs.lt svetainę. Patikrino valstybinės kalbos vartojimą 3
Savivaldybės įstaigose ir 1 įmonėje: Kauno rajono savivaldybės Neveronių ir Ringaudų seniūnijose,
Kauno rajono Samylų kultūros centre, MB „Pilnas samtis“ interneto svetainėje. Suredaguoti 52
informaciniai pranešimai, skirti parengti informaciniams stendams, lentoms ir vardinėms lentoms,
įgyvendinant projektą „Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo
maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“. Suredaguoti tekstai, skirti informacinėms lentoms
parengti: P. Mašioto pasakų parkas (Kačerginė), Lietuvos sklandytojų slėnis, Kačerginės Šv. Onos
bažnyčia, inž. V Reklaičio vila, generolo P. Vaiciuškos vila. Suredaguota atmintinė Kauno rajono
gyventojams apie komunalinių atliekų tvarkymą, lankstinukas apie pokyčius atliekų tvarkymo srityje,
bukletas „Bendrojo ugdymo įstaigų rezultatų kaita 2015–2020 m.“. Peržiūrėtas ženklinimo
infrastruktūros objektų sąrašas bei lankytinų vietų pavadinimai Kauno rajone (per 200), pateiktos
pastabos Kelių ir transporto bei Urbanistikos skyriams. Parengė 5 straipsnelius į interneto svetainės
rubriką „Valstybinė kalba“ ir 2 pranešimus / kvietimus Savivaldybės darbuotojams apie Lietuvių
kalbos dienas ir Gražiausių lietuviškų įmonių pavadinimų rinkimus. Parengė įsakymą „Dėl
valstybinės kalbos vartojimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje 2020 m. patikrinimų grafiko
patvirtinimo“. Redagavo Administracijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaitą, Kauno r.
savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitą, Mero 2019 m. veiklos ataskaitą.
Peržiūrėjo visų 25 seniūnijų teikiamus tvirtinti 2020 m. veiklos planus. Elektroniniu paštu, telefonu
ir žodžiu teikė kalbos konsultacijas darbuotojams, interesantams, derino išorinių reklamų, iškabų
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tekstus, skelbimus apie renginius. Surengė Nacionalinio diktanto konkursą. Parengti nauji 25-ioms
Kauno r. seniūnijoms skirti įsakymo ir siunčiamo rašto šablonai. Parengtas mero įgaliojimo šablonas.
Savivaldybės darbuotojams ir 25 seniūnijų darbuotojams parengė ir el. paštu išsiuntė informacinį
pranešimą apie Dokumentų suderinimo žymas, parengė siunčiamo rašto su derinimo žyma šabloną,
taip pat 23 skaidres apie sakinių jungimo klaidas (bendratis, dalyvis, padalyvis, pusdalyvis)5
PowerPoint formatu.
Informacijos apie paslaugų teikimą atnaujinimas. Per 2020 m. Kauno rajono savivaldybės
internetinėje svetainėje atnaujinta

Administracijos padalinių informacija, susijusi su asmenų

aptarnavimu ir paslaugų teikimu. Pritaikyta vienoda paslaugų aprašymo forma, kurioje pateikiama
išsami informacija apie teikiamą paslaugą. Informacija atnaujinta atsižvelgiant į Savivaldybės
darbuotojų kaitą bei paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus. Iš viso per metus
parengti ir atnaujinti 444 paslaugų aprašymai ir sukurta 10 naujų paslaugų aprašymų. Taip pat
sukurtos 7 naujos elektroninės paslaugos, nuolat atnaujinama informacija elektroninių paslaugų
aprašymuose. Savivaldybės internetinėje svetainėje, skiltyje Gyventojų aptarnavimas, sukurtas
naujas bendras visų paslaugų sąrašas, kuriame gyventojai gali rasti jiems aktualią paslaugą ir visą su
paslaugos teikimu susijusią informaciją.
Konsultacijos telefonu. Konsultacijas telefonu Savivaldybės veiklos klausimais teikia šešios
Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistės. 2020 metais suteiktos 9131
konsultacijos telefonu. Šalyje paskelbus ekstremalią situaciją dėl COVID-19 ligos, apribojus
Savivaldybės paslaugų teikimą kontaktiniu būdu, gyventojams buvo teikiamos konsultacijos dėl
paslaugų užsakymo prašymo pildymo bei jo pateikimo elektroninėmis priemonėmis.
3. BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIUS
Biudžeto ir finansų skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti Savivaldybės
funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą.
Savivaldybės biudžetas. Vykdydamas vieną pagrindinių savo funkcijų, Biudžeto ir finansų
skyrius 2020 metų pradžioje parengė Kauno rajono savivaldybės biudžeto projektą, pateikė jį Tarybos
komitetams svarstyti. Taryba 2020 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. TS-2 patvirtino 2020 m. biudžetą
– 96 673,4 tūkst. Eur pajamų ir 100 937,2 tūkst. Eur išlaidų.
Per metus biudžetas tikslintas 5 kartus. Biudžeto ir finansų skyrius pagal asignavimų
valdytojų prašymus – apskaičiavimus ir tarpusavio atsiskaitymus su valstybės biudžetu parengė
biudžeto tikslinimo projektus, kurie nustatyta tvarka buvo patvirtinti Savivaldybės taryboje.
Patikslinto biudžeto apimtis – 110 089,5 tūkst. Eur pajamų ir 114 653,3 tūkst. Eur išlaidų.
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Per 2020 m. Savivaldybė gavo 106 923,7 tūkst. Eur pajamų ir planą įvykdė 97,1 proc. (9
pav.). 2019 m. pajamų planas buvo įvykdytas 100,9 proc.
2020 m.
2019 m.
2018 m.
2017 m.
2016 m.
20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000100 000110 000120 000

Gauta pajamų, tūkst. Eur

2016 m.
62 617,1

2017 m.
68 290,9

2018 m.
78 879,8

2019 m.
94 288,4

2020 m.
106 923,7

Patikslintas pajamų planas, tūkst. Eur

62 014,5

69 938,2

82 009,0

93 492,7

110 089,5

Patvirtintas pajamų planas, tūkst. Eur

54 620,5

59 808,7

73 001,3

83 141,5

96 673,4

9 pav. Savivaldybės biudžeto pajamų kaita 2016–2020 m.

2 lent. Kauno rajono savivaldybės biudžeto įvykdymas 2016–2020 m.
Biudžeto įvykdymas proc.
2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

101

98

96,2

100,9

97,1

Kauno rajono savivaldybės
biudžeto įvykdymas

3 lent. Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2016–2020 m. (tūkst. Eur)
Eil. Nr.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

35 058,5

35 569,6

43 782,5

49 922,0

56 118,5

1 941,8
350,6

1 908,9
403,7

2 328,5
200,8

2 460,7
177,5

2 506,5
197,9

4.

Pajamų
pavadinimas
Gyventojų pajamų
mokestis
Turto mokesčiai
Prekių ir paslaugų
mokesčiai
Dotacijos

22 572,0

27 545,5

29 249,8

38 039,2

42 740,

5.

Kitos pajamos

2 459

2 740,5

3 246,5

3 583,8

5 135,8

235,2

122,7

71,6

105,2

225,0

62 617,1

68 290,9

78 879,8

94 288,4

106 923,7

1.
2.
3.

6.

Ilgalaikio turto
realizacijos pajamos
Visos biudžeto pajamos

Mokesčių lengvatos. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių
lengvatų į Savivaldybės biudžetą per 2020 m. negauta 84,2 tūkst. Eur pajamų.
Lengvatos suteiktos:
➢ už nekilnojamojo turto mokestį juridiniams asmenims – 84,2 tūkst. Eur.
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Savivaldybės skola bankams 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 10 724,50 tūkst. Eur.
Kauno rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus viena iš veiklų –
savivaldybės strateginis veiklos ir plėtros planavimas
Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ilgalaikė plėtra ataskaitiniais metais vyko
vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 metų strateginiu plėtros planu (toliau–SPP),
patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-256 ir jo
tikslinimais, Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-461 ir 2017 m gruodžio
21 d. sprendimu Nr. TS-415. Vadovaujantis SPP, atsižvelgiant į Savivaldybės finansinius ir
žmogiškuosius išteklius, parengtas ir 2020 m. sausio 23 d. tarybos sprendimu Nr. TS–1. patvirtintas
Kauno rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginis veiklos planas (toliau–SVP), kurio misija:
Efektyviai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir
žmogiškuosius išteklius plane numatytiems tikslams pasiekti bei uždaviniams įgyvendinti.
Šis vidutinės trukmės planavimo dokumentas parengtas siekiant efektyviai vykdyti viešojo
administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, užtikrinti bendruomenės viešųjų poreikių ir
interesų tenkinimą, įgyvendinti Kauno rajono strateginiame plėtros plane iki 2020 metų numatytas
priemones.
2020-2022 metų trimečiame veiklos planą sudarė 12 programų, kurios apėmė visas
Savivaldybės vykdomas veiklas. Numatyti pagrindiniai savivaldybės plėtros tikslai, uždaviniai ir
priemonės, suplanuotos lėšos ir finansavimo šaltiniai. Numatyti vertinimo kriterijai programose
numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti. SVP patvirtinti, patikslinti ir panaudoti 2020
m. asignavimai (4 lent.).Sąlyginai didelis ....% suplanuotų ir panaudotų lėšų įsisavinimas rodo, kad
strateginio planavimo sistema Savivaldybės administracijoje yra aukšto lygio ir kokybiška.
Dėl 2020-aisiais metais vykusios Covid pandemijos, buvo vykdomas ypatingai intensyvus
SVP monitoringas, buvo stebimos kaip vyksta SVP veiklos, kaip siekiama suplanuotų rodiklių,
peržiūrimi ir tikslinami finansai. Atsiradus naujoms finansavimo galimybėms, Savivaldybės
administracijos specialistai aktyviai dirbo pritraukiant papildomą finansavimą numatytiems
investicijų projektams. Siekiant efektyvios savivaldybės strateginės veiklos, SVP buvo tikslinamas
atitinkamai kartu su Savivaldybės biudžeto tikslinimais.
4 lent. Kauno rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano lėšos.

2020 m. patvirtinti 2020 m. patikslinti
asignavimai, tūkst. asignavimai, tūkst. Eur
Eur
...
...

2020 m. panaudotos Įsisavinimas, %
lėšos
(kasinės
išlaidos), tūkst. Eur.
...
...
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Savivaldybės tarybai patvirtinus 2020−2022 m. strateginį veiklos planą bei 2020 m.
Savivaldybės biudžetą, parengtas Kauno rajono savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos planas.
Vykdant nuolatinį SPV stebėseną, 2020 m. balandžio 30 d. Kauno rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. TS–173 patvirtinta Savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano
rodiklių vykdymo ataskaita už 2019 m.
Ataskaitinių metų eigoje patikslintos Savivaldybės strateginio planavimo darbo grupės
nariai ir programų koordinatoriai. Kartu su strateginio planavimo darbo grupe ir atsakingais programų
koordinatoriais parengtas 2021-2023 m. Kauno rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos
plano projektas.
4. BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS
Buhalterinės apskaitos skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti Savivaldybės
funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą.
Buhalterinės apskaitos skyriaus funkcijų vykdymas. Skyrius tvarkė Savivaldybės
administracijos, 25 seniūnijų, SBĮ Kontrolės ir audito tarnybos buhalterinę apskaitą, Savivaldybės
administracijos ilgalaikio, trumpalaikio ir nematerialiojo, taip pat atiduoto panaudai ilgalaikio
materialiojo turto apskaitą, skaičiavo darbo užmokestį, rengė buhalterinės apskaitos ataskaitas ir
ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai,
Statistikos departamentui.
Vykdomų programų ir fondų buhalterinės apskaitos tvarkymas. Skyrius vykdė Kauno rajono
savivaldybės tarybos 2020 metų sausio 23 d. sprendimu Nr.TS-2 patvirtinto biudžeto (su vėlesniais
pakeitimais) priskirtų asignavimų administracijai, programų biudžeto išlaidų apskaitą, tvarkė ir rengė
šių programų ir fondų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę:
➢ Viešajame aukcione parduoto turto – 599,59 tūkst. Eur;
➢ Aplinkos apsaugos rėmimo programos SAARS –357,45 tūkst. Eur;
➢ Socialinio būsto modernizavimo programos – 210,48 tūkst. Eur;
➢ Gyvenamųjų patalpų remonto fondo –138,67 tūkst. Eur;
➢ Administracijos direktoriaus rezervo COVID-19 – 72,8 tūkst. Eur (savivaldybės
biudžeto), 97,7 tūkst. Lt (valstybės biudžeto), 7,6 tūkst. Eur (ne COVID-19);
➢ Administracijos COVID -19 valdymo – 89,74 tūkst. Eur;
➢ SVV skatinimo fondo – 54,0 tūkst. Eur;
➢ Sveikatos fondo – 44,18 tūkst. Eur;
➢ Specialiojo daugiabučių namų savininkų rėmimo fondo – 42,43 tūkst. Eur;
➢ Mero fondo – 31,53 tūkst. Eur;
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➢ Privatizuotų žemės sklypų – 14,23 tūkst. Eur;
➢ Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo – 8,00 tūkst. Eur;
➢ Paramos lėšos – 6,73 tūkst. Eur;
➢ Tvarkė valstybės skiriamų lėšų deleguotoms funkcijoms vykdyti apskaitą. 2020 m. buvo
apskaityta ir panaudota 982,59 tūkst. Eur.
Buhalterinės apskaitos skyrius tvarkė Savivaldybėje vykdomų 39 (Europos Sąjungos,
valstybės ir Savivaldybės paskolų) projektų apskaitą. Pasibaigus projektiniam laikotarpiui nustatyta
tvarka atliko turto perdavimą pagal turto buvimo vietą.
Vykdė biudžetinių lėšų pervedimą pagal finansavimo sutartis: VšĮ Kauno rajono
priešgaisrinės saugos tarnybai – 140,9 tūkst. Eur, Kauno apskrities vyriausiajam policijos
komisariatui – 45,00 tūkst. Eur, VšĮ Pakaunės PSPC – 10,7 tūkst. Eur, VšĮ Garliavos PSPC – 13,5
tūkst. Eur, VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centrui – 181,12 tūkst. Eur,
VšĮ Raudondvario dvarui – 548,98 tūkst. Eur, Kauno rajono bažnyčioms ir kitiems kultūros vertybių
objektams – 267,61 tūkst. Eur, VšĮ Kauno regiono plėtros agentūrai – 42,5 tūkst. Eur.
Vykdė kelių programoje skiriamų valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų apskaitą. Už
subsidijas ir lengvatinius pavėžėjimus iš Savivaldybės biudžeto buvo apmokėta 2 801,16 tūkst. Eur.
Už kelių remontą iš Savivaldybės biudžeto apmokėta 6 339,91 tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto –
8 970,91 tūkst. Eur, iš gyventojų paramos lėšų – 346,23 tūkst. Eur.
Vykdė aplinkos programai skiriamų 1 733,75 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų apskaitą
subsidijoms, kapitalui formuoti ir daugiabučiams namams renovuoti.
Kiekvieną mėnesį vykdė telefono pokalbių ir sunaudotų degalų nustatyto limito kontrolę,
teikė limito viršijimo suvestines ir vykdė atsiskaitymus iš limitą viršijusių asmenų.
5. CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS (CVAS)
Centralizuotas vidaus audito skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti
Savivaldybės funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą.
Skyrius atliko šešis 2020 m. veiklos plane numatytus vidaus auditus: Viešosios įstaigos
Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro ūkinės ir finansinės veiklos vertinimą,
Savivaldybės 2019 m. II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą,
Kauno rajono savivaldybės Kačerginės ir Ringaudų seniūnijų veiklos vertinimus, Kauno rajono
Babtų, Garliavos „Obelėlė“ ir Raudondvario lopšelių-darželių turto apskaitos ir inventorizacijos
vertinimą, Piliuonos gimnazijos korupcijos rizikos vertinimą viešųjų pirkimų srityje. Kauno rajono
savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus mažos vertės pirkimų procedūrų
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vertinimo ir Kauno rajono Alšėnų seniūnijos veiklos vertinimo vidaus auditai pradėti 2020 m., tęsiami
2021 m. Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo ataskaita paskelbta
Savivaldybės internetinėje svetainėje.
Atliekant vidaus auditą siekiama įgyvendinti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme
reglamentuotus vidaus audito tikslą ir uždavinius: priklausomai nuo vidaus audito objekto bei
tikrinamos srities buvo vertinamas viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos
funkcionavimas ir rizikos valdymas, sukurtos vidaus kontrolės procedūros. Tikrinta, ar audituoto
subjekto veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, biudžeto lėšų panaudojimas ir
finansinių ataskaitų teisingumas, ar taupiai ir racionaliai naudojamas turtas, strateginių ir kitų planų
įgyvendinimas ir kt. Vidaus audito ataskaitose vertinta vidaus kontrolė: trijų audituotų subjektų
vidaus kontrolė įvertinta gerai, vieno - patenkinamai ir vieno - silpnai. Patenkinamą ir silpną vidaus
kontrolės vertinimą lemiantys pagrindiniai pastebėjimai yra susiję su vidaus kontrolės
reglamentavimu ir organizavimu, turto valdymu ir naudojimu, viešųjų pirkimų organizavimu, vidaus
tvarkomis, taisyklėmis, jų patvirtinimu ir atnaujinimu laiku, tinkamu dokumentų valdymu ir kt.
Įvertinus viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės funkcionavimą bei galimą rizikos
veiksnių įtaką, Skyriaus vidaus auditoriai teikė viešiesiems juridiniams asmenims rekomendacijas,
kaip gerinti veiklą. Savivaldybės administracijos direktoriui ir audituotų subjektų vadovams 2020 m.
buvo pateiktos 37 (trisdešimt septynios) rekomendacijos. Dažniausiai rekomendacijos buvo teiktos
dėl teisės aktų reikalavimo laikymosi, valdymo ir veiklos organizavimo, vidaus kontrolės procedūrų
nustatymo, viešųjų pirkimų organizavimo, žmogiškųjų išteklių valdymo.
Informacija apie pateiktas rekomendacijas pagal audituojamas sritis 2020 metais (10 pav.).

Pateiktos rekomendacijas pagal audituojamas sritis 2020 metais
19%

2%

Viešųjų pirkimų

11%

Teisės aktų reikalavimų laikymosi
38%
30%

Valdymo ir veiklos organizavimo
Žmogiškųjų išteklių valdymo

10 pav. Pateikta rekomendacijų 2020 metais pagal audituojamas sritis

Skyriaus vidaus auditoriai atliko pažangos stebėjimą, kaip įgyvendinamos vidaus audito
ataskaitose pateiktos rekomendacijos.
Informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą (11 pav.).
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11 pav. Pateiktų ir įgyvendintų rekomendacijų skaičiaus palyginimas

Į CVAS vadovo ir vidaus auditorių pateiktas pastabas ir rekomendacijas dėl audituotų
subjektų veiklos, vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo ir rizikos valdymo tobulinimo jų vadovai
ir darbuotojai reagavo geranoriškai ir vidaus audito metu pastebėtus neatitikimus ir pateiktas
rekomendacijas taisė nedelsiant arba iškart po atlikto vidaus audito. Audituoti subjektai
rekomendacijas įgyvendino vadovaudamiesi suderintais su CVAS rekomendacijų įgyvendinimo
priemonių planais. Teigiami ir laiku įvykę pokyčiai audituotuose subjektuose rodo efektyvų vidaus
audito darbo rezultatų panaudojimą - remiantis vidaus auditorių pateiktomis rekomendacijomis
audituotuose subjektuose parengti norminiai administraciniai teisės aktai, peržiūrėtos ir atnaujintos
vidaus kontrolės procedūros.
Atliekant vidaus auditą nebuvo nustatyta pažeidimų, kurie nagrinėtini teisėsaugos
institucijų.
6. CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Civilinės metrikacijos skyrius įgyvendina 01.01.02 uždavinį – organizuoti valstybinių
(valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
Civilinės metrikacijos skyrius 2020 m. registravo gimimo, mirties, santuokų sudarymo ir
nutraukimo, tėvystės (motinystės) pripažinimo, įvaikinimo, vardo, pavardės pakeitimo faktus, vedė
jų apskaitą, sudarė civilinės būklės aktų įrašus, išdavė civilinės būklės akto įrašus liudijančius išrašus
. Apskaitė gimimo, mirties, santuokų sudarymo ir nutraukimo įrašus, sudarytus užsienio valstybėse.
Keitė, taisė, papildė, anuliavo civilinės būklės aktų įrašus, atkūrė dingusius, archyvavo ir saugojo
įrašų registravimo knygas:
➢ Sudarė 1199 gimimo įrašus (12 pav.);
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12 pav. Civilinės metrikacijos skyriuje užregistruotų gimimo įrašų skaičiaus kaita 2016–2020 m.

➢ Sudarė 85 gimimo įrašus vaikų, gimusių užsienio valstybėse;
➢ Pripažintos 199 tėvystės, 21 kūdikį užregistravo vienišos motinos;
➢ Užregistravo 23 dvynių poras (2019 m. – 18 poros);
➢ Užregistravo 4 įvaikinimus (2019 m. –3);
➢ Užregistravo 1067 gyventojų mirties atvejus (2019 m. – 928) ( 0.), iš jų 13 mirties atvejų
registruoti užsienio valstybėse (2019 m. – 9);
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13 pav. Gimstamumo ir mirtingumo kaita 2016–2020 m.

➢ Užregistravo ir apskaitė 625 santuokas (2019 m. – 642), iš jų: 430 santuokos sudarytos
Civilinės metrikacijos skyriuje, 141 santuokos – bažnyčioje, 25 santuokos – užsienio valstybėse, 29
santuokos registruotos norinčių susituokti asmenų pasirinktose vietose (0.);
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14 pav. Registruotų ir apskaitytų santuokų skaičiaus kaita 2016–2020 m.

➢ Vedė 1 jubiliejinę santuokos ceremoniją;
➢ Užregistravo 125 santuokos nutraukimo įrašus (2019 m. – 161). Teismų sprendimai dėl
santuokos nutraukimo siunčiami į Civilinės metrikacijos įstaigas, kuriose buvo įregistruotos
santuokos. Sudaryti 6 santuokos nutraukimo įrašai registruoti užsienio valstybėse;
➢ Užregistravo 1549 gautus pranešimus, paklausimus, prašymus, raštus, sprendimus iš
piliečių, civilinės metrikacijos skyrių, teismų, prokuratūrų, notarų, ministerijų, antstolių, migracijos
tarnybų ir kitų įstaigų. Gyventojų prašymu tarpininkavo gaunant dokumentus iš kitų Lietuvos ir
užsienio valstybių įstaigų;
➢ Išsiuntė 160 dokumentus, raštus ir kitą korespondenciją;
➢ Surašė 348 papildymo, pakeitimo akto įrašus, parengė 178 papildymo, pakeitimo,
ištaisymo bylas ir 76 vardo, pavardės, tautybės pakeitimo bylas, išdavė 30 pažymų patvirtinančių
kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą užsienio valstybėse. Užregistravo 538 prašymus gauti civilinės
būklės akto įrašą liudijančius išrašus, kurie įvykdyti prašymo pateikimo dieną.
➢ Išdavė civilinės būklės akto įrašą liudijančius išrašus: 1550 – gimimo, 776 – santuokos;
155 – santuokos nutraukimo; 81 – mirties; 89 – papildymo-pakeitimo.
7. JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIUS (VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS)
Jaunimo reikalų koordinatorius (toliau – JRK) įgyvendina 01.01.02 uždavinį – organizuoti
valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
JRK rengia, administruoja ir įgyvendina Savivaldybės jaunimo politikos programas ir
priemones, analizuoja jaunimo, jaunimo organizacijų padėtį Savivaldybės teritorijoje, koordinuoja
Savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdo kitą veiklą, susijusią su
jaunimu ir jaunimo organizacijomis.
2020 m. Kauno rajono savivaldybėje gyveno 18 351 jauni (14–29 m.) žmonės
(8823 moterys ir 9528 vyrai). Lyginant su 2019 m. jaunų (14–29 m.) žmonių Kauno rajono
savivaldybėje sumažėjo tik 29 (15 pav.).
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15 pav. Jaunų (14–29 m.) žmonių skaičiaus kaita Kauno rajono savivaldybėje 2016–2020 m.

2020 m. konkurso būdu finansuota ir kofinansuota 16 Kauno rajono jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų jaunimo veiklos projektų, kurie apima įvairias sritis: laisvalaikio
organizavimą, užimtumą, saviraišką, pilietines akcijas, kultūrinę veiklą. Taip pat Savivaldybėje
įgyvendinamos ir iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamos programos ir projektai, skirti jaunimo
lyderiams ugdyti, jaunimo lyderystės įgūdžiams stiprinti. Finansuoti 3 projektai, kurių veiklose
nurodytas lyderystės skatinimas. Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektams įgyvendinti
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16 pav. Jaunimo veiklos projektams skirtų lėšų ir finansuotų projektų skaičiaus kaita 2016–2020 m.

Kauno rajone jaunimui atstovauja 40 jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų. 19
jaunimo organizacijų vienija Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“.
Nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai įtraukiami į Savivaldybės
sudaromų tarybų, darbo grupių, komisijų darbą.
Kauno rajone veikia Kulautuvos pagrindinės mokyklos vaikų dienos centras su atvira
jaunimo erdve (toliau–AJE), kurioje atliekamas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų
žmonių apsisprendimu dalyvauti veikloje. AJE vykdomos įvairios veiklos: diskusijos, mokymai,
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kūrybinės dirbtuvės, informaciniai renginiai, kino vakarai, sporto užsiėmimai.
Aktyviai veikia Savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT), kuri užtikrina jaunų
žmonių dalyvavimą sprendžiant jaunimo politikos klausimus, teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos
naujų plėtros krypčių. 2020 m. SJRT surengė 3 posėdžius, kurių metu svarstyta 12 klausimų, parengti
2 siūlymai Savivaldybės administracijai.
JRK 2020 m. įgyvendindamas Savivaldybės strateginius tikslus parengė Kauno rajono
savivaldybės jaunimo veiklos 2020 m. projektų finansavimo konkurso nuostatų projektą,
15 administracijos direktoriaus sutarčių projektus, dalyvavo nuolatinių ir laikinųjų komisijų ir darbo
grupių veikloje.
8. PERSONALO SKYRIUS
Personalo skyrius įgyvendina 01.02.01 uždavinį – stiprinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų administracinius gebėjimus.
Kauno rajono savivaldybės administraciją 2020 m. sudarė 18 skyrių, 25 seniūnijos ir
3 struktūriniams padaliniams nepriskirti specialistai. Administracijoje dirbo 168 valstybės tarnautojai
ir 198 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.
Įstaigos rezultatams nemažą reikšmę turi valstybės tarnautojų patirtis. 2020 m.
Administracijoje buvo daugiau kaip pusė valstybės tarnautojų (145 asmenys), turinčių 4–21 metų ir
didesnį valstybės tarnybos stažą.
Mažesnį negu 4 metų stažą valstybės tarnyboje turėjo 23 valstybės tarnautojai (17 pav.).
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17 pav. Kauno rajono savivaldybėje dirbančių valstybės tarnautojų stažas 2016–2020 m.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir valstybės tarnautojų kaita, konkursai į
valstybės tarnybą:
2020 m. Savivaldybės administracijoje priimta 15 darbuotojų, dirbančių pagal terminuoto
darbo sutartis, 11 darbuotojų, dirbančių pagal neterminuoto darbo sutartis. Ataskaitiniais metais
atleista 14 darbuotojų, dirbusių pagal darbo sutartis, iš kurių 9 darbuotojai, dirbę pagal neterminuoto
darbo sutartis, ir 5 – pagal terminuoto darbo sutartis. 3 darbuotojai, dirbę pagal terminuotas darbo
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sutartis, perkelti dirbti pagal neterminuotas darbo sutartis (18 pav.);
2020 m. buvo atleista 15 valstybės tarnautojų, iš kurių: 10 – šalių susitarimu,
5 – atsistatydinus savo noru. 3 valstybės tarnautojai savo prašymu perkelti tarnybinio kaitumo būdu
į kitą įstaigą. Laimėjus konkursą į valstybės tarnybą priimta 8 valstybės tarnautojai, 3 valstybės
tarnautojai perkelti tarnybinio kaitumo būdu iš kitos įstaigos.
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18 pav. Darbuotojų kaita 2016–2020 m.

Nuo 2019 metų konkursus į valstybės tarnautojų pareigas centralizuotai vykdo Valstybės
tarnybos departamentas. Kauno rajono savivaldybės administracijos Personalo skyrius patvirtinęs
valstybės tarnautojo pareigybės aprašymą, teikia prašymą paskelbti konkursą Valstybės tarnybos
departamentui (19 pav.).
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19 pav. Valstybės tarnybos departamentui pateiktų ir įvykusių konkursų į valstybės tarnautojo pareigas kaita 2019–
2020 m.

2020 m. atlikti 15-a galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimai.
Skirtos 3 tarnybinės nuobaudos, 11 atvejų tarnybinių nusižengimų tyrimo komisijos pripažino, kad
valstybės tarnautojai nepadarė tarnybinių nusižengimų, 1 darbo pareigų pažeidimas nutrauktas,
nesant pakankamai duomenų nustatyti kaltę.
Darbuotojų mokymas, kvalifikacijos kėlimas. 2020 m. Administracijos darbuotojų
kvalifikacijai tobulinti panaudota 12,43 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. Kvalifikacijos kėlimo
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valandų skaičius, tenkantis vienam Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui, 2020 m.
sudarė 3,5 akademines valandas.
Vykdydamas tarnybines funkcijas Personalo skyrius 2020 m. parengė Administracijos
direktoriaus įsakymus: 1044 įsakymus personalo klausimais; 431 įsakymus atostogų klausimais; 111
įsakymų komandiruočių klausimai (20 pav.)130 įsakymų direktoriaus veiklos klausimais.
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20 pav. Personalo skyriaus rengtų Administracijos direktoriaus įsakymų skaičiaus kaita 2016–2020 m.

Vykdydamas tarnybines funkcijas Personalo skyrius 2020 m. parengė Savivaldybės mero
potvarkius: 410 potvarkių personalo klausimais; 210 potvarkių atostogų klausimais; 48 potvarkius

Vnt.

komandiruočių klausimais, 2 potvarkius mero veiklos klausimais (21 pav.).
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9. TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIUS
Tarpinstitucinio

bendradarbiavimo

koordinatorius

įgyvendina

01.01.02

uždavinį – organizuoti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė įsteigta Kauno rajono
savivaldybės tarybos

2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-348. Tarpinstitucinio

bendradarbiavimo koordinatorius nustato švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros
paslaugų poreikį vaikams ir jų įstatyminiams atstovams, koordinuoja šių paslaugų teikimą, atlieka
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paslaugų poreikio, pasiūlos, prieinamumo ir kokybės analizę, koordinuoja prevencinį darbą su
šeimomis, yra atsakingas už minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimą
savivaldybėje, organizuoja bendrus susitikimus su institucijomis, įstaigomis, organizacijomis,
dirbančiomis vaiko gerovės srityje, teikia informaciją, konsultuoja gyventojus, įstaigas, organizacijas
pagalbos šeimai klausimais.
Švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikio nustatymas, šių
paslaugų teikimo koordinavimas. 2020 metais iš teisėsaugos institucijų buvo gauti 54 pranešimai apie
67 nepilnamečių padarytus administracinius nusižengimus ir nusikaltimo ar baudžiamojo
nusižengimo požymių turinčias veikas, kurios padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos
baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius
įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką. Įvertinus paslaugų ir poveikio
priemonių vaikams ir jų šeimoms poreikį, 24 atvejais vaikai ir jų tėvai buvo nukreipti sveikatos
priežiūros, ugdymo ar socialinių paslaugų įstaigų teikiamoms prevencinėms bei intervencinėms
paslaugoms gauti. 14 nepilnamečių buvo svarstyti Savivaldybės administracijos vaiko gerovės
komisijoje. Sprendžiant vaikų problemas dalyvauta 19 sudėtingose vaiko ar šeimos atvejo peržiūrose.
Buvo parengtas Kauno rajono savivaldybės koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos,
socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros planas 2020–2023 metams. Plano tikslas - nustatyti
koordinuotai teikiamų savivaldybėje švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų
vaikams ir jų atstovams pagal įstatymą pasiūlos ir prieinamumo atitikimo poreikiui bei plėtrai Kauno
rajono savivaldybėje.
Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimo koordinavimas. 2020 metais
buvo organizuoti 4 vaiko gerovės komisijos posėdžiai, svarstyti 26 klausimai dėl privalomo
ikimokyklinio ugdymo, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, koordinuotai teikiamų
paslaugų, skyrimo, ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimo ir kt. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, vaiko gerovės komisijai pateikta 12
išvadų dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, 2 atvejais paskirtos minimalios
priežiūros priemonės. 4 vaikams paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. 1 atveju vaikui ir
šeimai buvo skirtos koordinuotai teikiamos socialinės, švietimo pagalbos ir sveikatos priežiūros
paslaugos. Sudaryti ir koordinuoti 2 individualūs minimalios priežiūros priemonių vykdymo planai,
dalyvauta 9 susitikimuose su vaikais, jų įstatyminiais atstovais, poveikio priemonių vykdytojais,
paslaugų teikėjais.
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22 pav. Kauno rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos paskirtų priemonių ir koordinuotų planų
skaičiaus pokytis 2016–2020 m.

Tarpinstitucinių susitikimų su institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, dirbančiomis
vaiko gerovės srityje, organizavimas. Didinant vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų glaudesnį
bendradarbiavimą, organizuota ir dalyvauta 8 tarpinstituciniuose susitikimuose su teisėsaugos,
probacijos pareigūnais, vaiko teisių apsaugos specialistais, atvejo vadybininkais, socialiniais
darbuotojais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, ugdymo įstaigų socialiniais pedagogais,
psichologais, mokyklų vaiko gerovės komisijų pirmininkais, Savivaldybės administracijos padalinių
specialistais.
Kita veikla. Įgyvendindamas Savivaldybės strateginius tikslus 2020 m. tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorius:
➢ parengė 14 Administracijos direktoriaus įsakymus veiklos klausimais;
➢ užregistravo 195 dokumentus;
➢ parengė 71 siunčiamus raštus įvairioms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;
➢ dalyvavo nuolatinių ir laikinųjų komisijų ir darbo grupių veikloje.
10. TARPŽINYBINIS ARCHYVAS
Tarpžinybinis archyvas įgyvendina 01.01.02 uždavinį – organizuoti valstybinių (valstybės
perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
2020 m. kaupė, apskaitė, saugojo ir naudojo VĮ Registrų centre įregistruotų likviduojamų
rajono institucijų ilgo ir trumpo saugojimo archyvinius dokumentus, rengė atsakymus į Lietuvos
Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – SODRA) ir gyventojų
užklausas bei prašymus.
2020 m. į Tarpžinybinį archyvą kreipėsi 63 likviduojamų institucijų likvidatoriai. 51 iš jų į
archyvą perdavė saugoti 798 ilgo ir 3654 trumpo saugojimo bylas. Šiuo metu archyve saugoma 25040
vienetų rajono teritorijoje veikusių institucijų ilgo saugojimo bei 19869 trumpo saugojimo bylos (23
pav.). Archyve saugomi dokumentai 2020 m. pabaigoje sudarė 1,085 km.
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23 pav. Tarpžinybinio archyvo fonduose saugomų bylų skaičiaus kaita 2016–2020 m.

Vadovaudamasis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle Tarpžinybinis archyvas
atrinko 22 institucijų ilgo saugojimo 153 bylas ir 222 institucijų trumpo saugojimo 3910 bylų, kurių
saugojimo terminai baigėsi. Atlaisvino 99 metrus saugyklų lentynų.
Per ataskaitinius metus į archyvą kreipėsi likviduotose institucijose dirbę 73 žmonės. Gauta
361 užklausa iš įvairių SODROS skyrių dėl darbo stažo, darbo užmokesčio ir kitų įrašų tikslinimo.
Atsakant į SODROS ir gyventojų užklausas, parengta 1452 įvairaus pobūdžio juridinius faktus
patvirtinančių dokumentų (24 pav.).
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11. TEISĖS SKYRIUS
Teisės skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti Savivaldybės funkcijų vykdymą
mažinant administracinę naštą ir 01.01.02 uždavinį – organizuoti valstybinių (valstybės perduotų
savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
Savivaldybės administracijos Teisės skyrius (toliau – Teisės skyrius) teikia teisinę pagalbą
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Savivaldybės administracijos, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato darbuotojams, Savivaldybės
tarybos (toliau – Taryba) nariams, komitetams, komisijoms, darbo grupėms; derina Savivaldybės
tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus,
Savivaldybės ar Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, Savivaldybės
administracijos skyrių parengtus raštus; kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimų Savivaldybėje; teikia pasiūlymus merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir
administracijos struktūriniams padaliniams dėl priimamų viešojo administravimo aktų kokybės,
įstatymų pažeidimo pašalinimo; rengia Savivaldybės ar Savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių, viešojo administravimo aktų projektus; siūlo priimti, pakeisti, sustabdyti ar
panaikinti Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymus; rengia ieškinius ir pareiškimus teismams, skundus ir kitus teisinius
dokumentus, atstovauja Savivaldybės interesams teismuose ir kitose institucijose; teikia išvadas
teisės klausimais; nagrinėja piliečių paklausimus, skundus; teikia pirminę teisinę pagalbą rajono
gyventojams; vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
Atstovavimas Savivaldybei teismuose. Teisės skyrius 2020 m. atstovavo Savivaldybei ir
Savivaldybės administracijai 261 bylose, iš jų: 112 bylose ieškovu (pareiškėju), 26 – atsakovu,
123 – trečiuoju (suinteresuotuoju) asmeniu.
Parengė 149 procesinius dokumentus, iš jų: 29 ieškinius, 81 pareiškimą,

2 apeliacinius

skundus, parengė ir pateikė 35 atsiliepimus, 2 dublikus.
2020 m. Teisės skyriaus specialistų pareikšti ieškiniai (pareiškimai, prašymai):
➢ Dėl socialinio būsto nuomos – 1 pareiškimas (dėl 279,92 Eur sumos išieškojimo).
Išieškota / sumokėta suma 2020 m. – 279,92 Eur;
➢ Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio išieškojimo – 82 ieškiniai / pareiškimai (dėl 10
181,73 Eur sumos išieškojimo). Išieškota / sumokėta suma

2020 m. – 6 562,31 Eur;

➢ 3. Dėl žalos atlyginimo reiškiant civilinį ieškinį ikiteisminiame tyrime / baudžiamojoje
byloje – 8 civiliniai ieškiniai (dėl 19 367,13 Eur sumos išieškojimo). Išieškota / sumokėta suma 2020
m. – 187,67 Eur;
➢ Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu ir perdavimo Kauno rajono savivaldybės
nuosavybėn – 1 ieškinys;
➢ Dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse / neveiksnumo peržiūrėjimo /
rūpybos nustatymo – 6 pareiškimai.
Pirminės teisinės pagalbos teikimas Kauno rajono gyventojams. Pirminė teisinė pagalba
2020 m. buvo suteikta 374 asmenims. Šioms funkcijoms vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybė
skyrė 5900 Eur tikslinės dotacijos.
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12. URBANISTIKOS SKYRIUS
Vykdydamas savo funkcijas, Urbanistikos skyrius 2020 m. siekė, kad bendrojo, specialiojo,
detaliojo planavimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo bei statinių projektavimo dokumentai
atitiktų Lietuvos Respublikos žemės, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir Lietuvos
Respublikos statybos įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų reikalavimus. Siekdamas šių tikslų
2020 m. Urbanistikos skyrius:
➢ Kauno rajono savivaldybės tarybai 2019 m. nusprendus pradėti rengti Kauno rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ąjį keitimą ir nustačius tikslus, 2020 m. pasirašyta sutartis
su rengėjais, atliktas rengimo etapas – esamos situacijos analizė, parengti koncepcijos sprendiniai ir
sprendinių poveikio aplinkai vertinimo dokumentas. Suinteresuotos visuomenės pateikti ir išnagrinėti
98 pasiūlymai rengiamam Bendrojo plano 2-ąjam keitimui.
➢ Parengta Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–
Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis trijų galimybių
studijai, pradėtas specialiojo plano rengimas.
➢ Savivaldybės taryba 2015 m. patvirtino rengimo reikalavimus Kauno rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytiems planavimo projektams. Jų pagrindu gauti 4
prašymai planavimo projektų rengimo reikalavimams nustatyti, pagal juos parengė 4 įsakymus
pradedamiems rengti planavimo projektams ir 8 įsakymus, kuriais patvirtino parengtus planavimo
projektus.
➢ Parengė 9 Tarybos sprendimus dėl 18 žemės sklypų pripažinimo būtinais visuomenės
poreikiams.
➢ Užregistravo 71 prašymą dėl detaliųjų planų rengimo, keitimo ar koregavimo ir parengė
103 įsakymus dėl detaliųjų planų rengimo, keitimo ar korekcijų procedūrų, surašė 87 sutartis. Parengė
14 direktoriaus įsakymų dėl detaliųjų planų, jų keitimo ar koregavimo tvirtinimo.
➢ Teritorijų planavimo dokumentų registre užregistravo 44 patvirtintus detaliuosius,
specialiuosius ir bendruosius teritorijų planavimo dokumentus.
➢ Suderino ir užregistravo 151 teritorijų planavimo dokumentų derinimo protokolus
parengtus Kauno rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos. Nuo 2015 m. pradėjus veikti
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso
valstybinės priežiūros informacinei sistemai (TPDRIS) Kompleksiniai teritorijų planavimo
dokumentai derinami TPDRIS.
➢ Parengė statybos techninių projektų rengimo metu atliekamų detaliuoju planu nustatytų
kai kurių teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų pakeitimus, suderino protokolus ir
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parengė 64 įsakymus.
➢ Gavo ir užregistravo 461 prašymą dėl žemės sklypų paskirties ar būdo keitimo ir jų
pagrindu parengė 315 Administracijos direktoriaus įsakymų dėl žemės sklypų paskirties ar
naudojimo būdo keitimo ir 307 Administracijos direktoriaus įsakymus dėl žemės sklypo verčių
nustatymo, 146 prašymų netenkino.
➢ Gavo 720 prašymų rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus. Parengė
517 įsakymų dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.
203 prašymai buvo netenkinti. Parengė 196 įsakymus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektams patvirtinti. Suderino 533 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, surašė
541 reikalavimą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti. Nuo 2015 m. pradėjus
veikti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinei sistemai (ŽPDRIS) visi žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo darbai vykdomi ŽPDRIS.
➢ Gavo 64 prašymus išduoti planavimo sąlygas kaimo plėtros projektui rengti. Išduota 62
planavimo sąlygos, o 2 prašymai buvo nepatenkinti.
➢ Parengė 29 Tarybos sprendimus dėl gatvėvardžių suteikimo, gatvių geografinių
charakteristikų pakeitimo, kuriais suteikti 173 gatvėvardžiai;
➢ Parengė 142 įsakymus dėl adresų suteikimo, keitimo ar naikinimo, kuriais buvo suteikti
2518 adresai naujiems objektams (25 pav.), iš jų 1843 – sklypams ir pastatams, 675 – patalpoms.
➢ Iš viso Urbanistikos skyrius 2020 m. parengė 47 Tarybos sprendimų projektus ir 1577
Administracijos direktoriaus įsakymus (26 pav.).
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➢ Atliekant geodezijos ir kartografijos veiklos priežiūrą, per 2020 m. Urbanistikos skyrius
priėmė ir patikrino 6823 darbus (topografinių planų, kontrolinių–geodezinių nuotraukų ir kt.).
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➢ Vadovaudamasis Reklamos įstatymu ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, išdavė
84 leidimus, kurių bendra rinkliava sudaro daugiau kaip 24,8 tūkst. eurų (28 pav.).
➢ Vadovaudamasis Statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, išdavė
400 specialiųjų architektūros reikalavimų statinių techniniams projektams rengti, pasirašė 29 statybos
užbaigimo aktus.
➢ Lietuvos Respublikos statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros IS
„Infostatyba“ sistemoje 2020 m. gavo ir išnagrinėjo 3550 prašymus išduoti statybą leidžiančius
dokumentus, išdavė 1040 leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ir griauti įvairios
paskirties pastatus (27 pav.).
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27 pav. Išduotų leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ir griauti bei specialiųjų architektūros reikalavimų
skaičiaus kaita 2016–2020 m.

➢ Teisės aktais, reglamentuojančiais statybų techninius reikalavimus, statytojui numatyta
prievolė apie visuomenei svarbių statinių projektinius sprendinius paskelbti Kauno rajono
savivaldybės interneto svetainėje, o Savivaldybei priimti sprendimą dėl projektinių pasiūlymų
viešinimo ir informuoti statytoją. Atsižvelgiant į tai, 2020 m. buvo išnagrinėti 258 prašymai
informuoti visuomenę apie statinių projektavimą, paviešinta 168 projektiniai sprendiniai. Gauta 300
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prašymų ir parengti 145 Administracijos direktoriaus raštai dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams.
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Kultūros paveldas. Vadovaudamasis kultūros ministro nustatyta tvarka ir nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymu Urbanistikos skyrius 2020 m.:
➢ Atlikta kultūros paveldo objektų stebėsena, priežiūra, įvertinta jų būklė ir surašyti 7
kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktai asmenims, turintiems nekilnojamąjį turtą prie
kultūros paveldo objektų ir ketinantiems jį parduoti ar dovanoti (viso 100 kultūros paveldo objektų).
➢ Atlikta T. Ivanausko Obelynės sodybos kilnojamųjų kultūros vertybių patikra (2 dalis).
➢ 2020 m. minint Vilniaus Gaono ir žydų kultūros metus, prioritetas buvo skirtas
objektams, susijusiems su žydų paveldu, palaidojimo / žudynių vietomis
➢ Ruošiantis Lietuvos laisvės kovų 30-mečiui buvo vykdyta stebėsena visiems objektams,
susijusiems su partizaniniu pasipriešinimu (bunkeriai, žudynių vietos, stovyklavietės, paminklai.
Buvo surasta naujų vietų, kurios nėra įrašytos į LR Kultūros vertybių registrą (inicijuotas teisinės
apsaugos suteikimo procesas).
➢ Kartu su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centru pastatytas informacinis
stendas partizano Juozo Albino Lukšos–Skirmanto, Skrajūno, Daumanto atminimui įamžinti
Pabartupio kaime.
➢ Europos paveldo dienoms suorganizuotos 5 virtualios pamokos (nufilmuoti ir sumontuoti
vaizdo įrašai, kuriuose gerai žinomi Lietuvos asmenys, istorikai, gidai pristatė skirtingus kultūros
paveldo objektus, esančius Kauno rajone).
➢ Suorganizuota ir kuruota paroda Kauno rajono muziejuje „Apleista tvirtovė“,
aktualizuojanti Kauno tvirtovės I ir II fortus. Europos paveldo dienų tema „Kultūros paveldas ir
edukacija“.
➢ Europos žydų kultūros dienoms koordinuoti 3 renginiai, kurių tema „Žydų kelionės“

38

(koncertas Vilkijoje, virtuali paroda, paroda Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje).
➢ Koordinuotas Lietuvos mototurizmo ralio renginys

Vilkijoje, Juškų muziejuje,

aktualizuojant Luiso Armstrongo atminimą ir sąsajas su Vilkija.
➢ Su Ežerėlio kultūros centru koordinuotas renginys palaikų iš senosios Zapyškio bažnyčios
perlaidojimui.
➢ Atsižvelgiant į tai, kokią reikšmę Kauno rajone turėjo žydų kultūra, 10 tūkst. Eur
savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta Čekiškės sinagogos (UK 33462)

tvarkybos darbų

kompensavimui. Babtų, Vandžiogalos žydų žudynių vietose sutvarkyti paminklai.
➢ Pabaigtas projektas – „Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvarkybos“ ir „Zapyškio
senojo miesto teritorijos atgaivinimo ir pritaikymo bendruomenės poreikiams“.
➢ Vadovaujantis Užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio
Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisyklėmis pradėta procedūra dėl užsienio valstybėms reikšmingo
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis, su Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos centru suderinti tekstai ant tipinių lentelių.
Urbanistikos skyriaus specialistai 2020 m. išnagrinėjo daugiau kaip 7400 įvairių prašymų ir
paklausimų, ir parengė atsakymus į Kauno rajono gyventojų skundus, nagrinėjo viešųjų įstaigų ir
organizacijų paklausimus įvairiais statybos, teritorijų planavimo, žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo klausimais, sprendė įvairius klausimus ir parengė per 2400 atsakymų ir įvairaus
pobūdžio raštų. Atsižvelgdami į prašymus, specialistai tikrino, ar žemės sklypai patenka į
specialiaisiais planais nagrinėjamas teritorijas, ar galima keisti žemės sklypų paskirtį pagal Kauno
rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, teikė skyriaus statybos techninių projektų
ir teritorijų planavimo dokumentų archyvo duomenis ir dokumentus.
13. VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIUS
Viešosios tvarkos skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti Savivaldybės funkcijų
vykdymą mažinant administracinę naštą.
Viešosios tvarkos skyriaus tikslas – pagal kompetenciją užtikrinti viešąją tvarką vykdant
teisės pažeidimų prevenciją.
2020 m. pagrindinės Viešosios tvarkos skyriaus užduotys buvo susijusios su Covid -19
viruso sukeltos pandemijos valdymu, užtikrinant LR teisės aktų šioje srityje vykdymo kontrolę,
kurios metu buvo tikrinamos:
➢ Viešojo transporto priemones (132);
➢ Viešosios vietos dėl būriavimosi ir kaukių dėvėjimo, Covid-19 reikalavimų laikymosi
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(250);
➢ Prekybos vietos dėl Covid-19 reikalavimų laikymosi (136);
➢ Viešojo maitinimo įstaigos dėl Covid-19 reikalavimų laikymosi (98);
➢ Saviizoliacijoje esantys asmenys dėl saviizoliacijos sąlygų laikymosi (290).
➢ 2020 m. kaip ir ankstesniais metais Viešosios tvarkos skyrius didelį dėmesį skyrė Kauno
rajone esantiems apleistiems ir netvarkomiems žemės sklypams bei pastatams. Buvo vykdomos
nuolatinės prevencines priemones dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros
taisyklių laikymosi, netvarkomų žemės sklypų savininkai įspėjami ir baudžiami administracine
tvarka. Iš viso per 2020 m. dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių
pažeidimų pradėtos 325 administracinių nusižengimų teisenos.
2020 m. užfiksuota 30 Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių
pažeidimų. Šiuos nusižengimus padarę asmenys nubausti administracinėmis nuobaudomis.
Siekiant nustatyti, ar Kauno rajono gyventojai tinkamai tvarko nuotekas ir neteršia aplinkos
Viešosios tvarkos skyrius kartu su UAB „Giraitės vandenys“ ir UAB „Kauno vandenys“ 2020 m.
patikrinimo 113 namų valdų.
Per 2020 m. Viešosios tvarkos skyrius užfiksavo 110 Kelių eismo taisyklių pažeidimus ir
nubaudė jas pažeidusius asmenis. Dažniausi pažeidimai buvo automobilių statymas vietose, kur Kelių
eismo taisyklės draudžia arba nesilaikant kelio ženklų reikalavimų, taip pat neeksploatuojamų
automobilių laikymas bendro naudojimo vietose.
Taip pat pagal kompetenciją fiksuoti ir kiti administraciniai nusižengimai: Gyvūnų laikymo
Kauno rajono gyvenamosiose vietovėse taisyklių pažeidimai (15), savavališki prisijungimai prie
nuotekų ir vandens tinklų (33), savavališkų žemės kasimo darbų vykdymas (6), Savivaldybių tarybų
patvirtintų prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimai (6), Atsisakymas sumokėti už važiavimą
taksi arba už taksi iškvietimą (2), Statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų
pažeidimas (1) ir kt.
Iš viso per 2020 m. įgyvendinant uždavinius teisės pažeidimų prevencijos srityje Viešosios
tvarkos skyrius pradėjo 460 administracinių nusižengimų teisenų ir administracinius nusižengimus
padariusiems asmenims paskyrė 2339 Eur vertės dydžio piniginių baudų, išnagrinėjo 236 gyventojų
skundų, pareiškimų, pranešimų.
2020 m. Kauno rajono savivaldybės teritorijoje įrengus visą parą vaizdą efektyviai
fiksuojančias kameras yra užtikrinamas didesnis gyventojų saugumas.
2020 m. buvo tęsiama prevencinė priemonė „Pagalbos mygtuką turiu – saugesnis esu“,
kurios metu Viešosios tvarkos skyriaus specialistai su policijos pareigūnais išdalijo 5 pagalbos
mygtukus senoliams ir atokiau gyvenantiems vienišiems asmenims, informavo apie kriminogeninę
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padėtį Kauno rajone, paaiškino, kaip elgtis nelaimės ar teisės pažeidimo atvejais.
14. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
Viešųjų pirkimų skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti Savivaldybės funkcijų
vykdymą mažinant administracinę naštą.
Viešųjų pirkimų skyrius 2020 m. parengė numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planą; pateikė
Viešųjų pirkimų tarnybai metinę pirkimų ataskaitą, konsultavo Administracijos padalinių darbuotojus
viešųjų pirkimų vykdymo klausimais; užtikrino pirkimo verčių kontrolę; koordinavo prekių, paslaugų
ir darbų viešųjų pirkimų procedūras; protokolavo komisijų posėdžius, rengė įvykdytų pirkimų
sutarčių projektus; rengė viešuosius pirkimus reglamentuojančius Administracijos teisės aktus;
skyriaus specialistai dalyvavo nuolatinių ir laikinų pirkimų komisijų veikloje; pretenzijų nagrinėjimo
komisijos veikloje; vykdė kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas. Viešųjų pirkimų skyrius 2020 m. įvykdė
702 viešųjų pirkimų procedūras (29 pav.). Iš jų: tarptautiniai atviri konkursai – 11, supaprastinti atviri
konkursai – 45, neskelbiamos derybos – 2, skelbiamos apklausos – 45, pirkimai per Centrinę
perkančiąją organizaciją (CPO) – 120, neskelbiamos apklausos būdu atlikta 479 pirkimų.
2% 4%
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14%

Tarptautiniai atviri konkursai
Supaprastinti atviri konkursai
Pirkimai per CPO

76%

Skelbiama apklausa
Neskelbiama apklausa

29 pav. 2020 m Viešųjų pirkimų skyriaus įvykdytų viešųjų pirkimų būdai atsižvelgiant į pirkimo vertę.

Bendra visų Viešųjų pirkimų skyriaus įvykdytų pirkimų vertė siekė 31 0285,7 tūkst. Eur
(30 pav.). Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų pirkimų vertė – 6 215,5 tūkst. Eur
(sudarytos 23 pirkimo sutartys). Tarptautinių atvirų konkursų būdu atliktų pirkimų vertė yra
4 301,7 tūkst. Eur, supaprastintų atvirų konkursų – 24 115,5 tūkst. Eur, skelbiamos apklausos
– 223,4 tūkst. Eur., neskelbiamos apklausos būdu – 757,3 tūkst. Eur, kuri sudaro 4 proc. visų
pirkimų vertės.
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30 pav. Viešųjų pirkimų skyriaus visų įvykdytų viešųjų pirkimų vertės kaita 2017-2020 m.

Visi pirkimai, išskyrus vykdytus žodžiu apklausiant tiekėjus, vykdyti elektroninėmis
priemonėmis per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą. Tokių pirkimų skaičius – 193, vertė
– 30 341,8 tūkst. Eur. Tai sudaro 98 proc. nuo visų pirkimų vertės. Atlikti 221 skelbiami pirkimai už
30 191,2 tūkst. Eur, Neskelbiamų pirkimų skaičius – 481, vertė – 1 094,5 tūkst. Eur. Neskelbiami
pirkimai sudaro 6 proc. nuo visų pirkimų vertės.
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31 pav. 2018 m - 2020 m vykdytų skelbiamų ir neskelbiamų viešųjų pirkimų palyginimas

Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai 2020 m., vykdydami viešuosius pirkimus, parengė ir
suderino 144 pirkimų dokumentų projektus, dalyvavo viešųjų pirkimų komisijų darbe ir protokolavo
1096 posėdžių, vykdė susirašinėjimą su viešųjų pirkimų dalyviais, t. y. parengė ir CVP IS
priemonėmis išsiuntė apie 2500 raštų, parengė 150 Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių projektų.
Vykdant pirkimų procedūras buvo gautos ir išnagrinėtos 41 pretenzija, iš kurių
28 nepagrįstos, 11 tenkintos, 2 tenkintos iš dalies.
2020 m. ilgiausiai vykdyti tarptautiniai atviri konkursai – 80 dienų, trumpiausiai vykdyta
skelbiamos apklausos procedūra – 30 dienų (32 pav.).
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32 pav. 2020 m. Viešųjų pirkimų skyriaus įvykdytų skelbiamų viešųjų pirkimų procedūrų vidutinė trukmė (dienomis).

42

VERSLO PLĖTROS IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (3)
03.01 tikslas. Skatinti verslumą ir smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtrą.
Smulkusis ir vidutinis verslas – tai lanksčiai prisitaikantis prie įvairių pokyčių, kuriantis
naujas darbo vietas ir racionaliai naudojantis išteklius sektorius, kuris turi lemiamos įtakos
ekonomikos pokyčiams. SVV rėmimas labai svarbus jau veikiančioms ir naujai besikuriančioms
verslo įmonėms Kauno rajone. Siekiant šio tikslo, planuojama panaudoti SVV skatinimo fondo
rėmimo potencialą ir kitus Savivaldybės taikomus finansinio rėmimo instrumentus. Šis tikslas
išimtinai orientuotas į pridėtinės vertės kūrimą Kauno rajono savivaldybėje. Todėl jį įgyvendinant
bus siekiama skatinti tik tas įmones, kurių sukurta vertė atitenka Kauno rajono savivaldybei
03.01.01 uždavinys. Skatinti verslumą teikiant paramą rajone registruotoms įmonėms.
Pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintus fiksuotus pajamų mokesčio dydžius
už veiklą, vykdomą pagal verslo liudijimus, Kauno rajone taikomi vieni mažiausių mokesčių
Lietuvoje.
Savivaldybės vykdoma palanki verslui mokesčių politika itin tinkama verslo plėtrai.
Statistikos departamento duomenimis, Kauno rajone ūkio subjektų daugėja kasmet. 2020 m. buvo
registruoti
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33 pav. Kauno rajone veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kaita 2016–2020 m. (vnt.)

Atsižvelgiant į susiklosčiusią nepalankią epideminę COVID-19 (koronaviruso infekcijos)
situaciją šalyje, Kauno rajono savivaldybės tarybai buvo pateiktas sprendimo projektas, kuriuo
siūloma nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. atleisti fizinius asmenis nuo fiksuotų
pajamų mokesčio įsigijus verslo liudijimus vykdomai veiklai. Taryba sprendimą priėmė taip
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sumažindama mokestinę naštą smulkiesiems verslininkams bei sudarydama galimybes tęsti jų veiklą.
Pagalba Kauno rajono verslams buvo teikiama ir atleidžiant juos nuo negyvenamų patalpų
nuomos mokesčio. Kauno rajono savivaldybės taryba pritarė, kad nuosavybės teise priklausančių
negyvenamųjų patalpų nuomininkai, kurie dėl karantino negali vykdyti tam tikros ūkinės veiklos,
būtų atleisti nuo patalpų nuomos mokesčio nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. ir
nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., karantino laikotarpiais. Nuo šio mokesčio buvo
atleisti tie objektai, kuriuose pagal Savivaldybės turto nuomos sutartis buvo vykdoma kultūros,
švietimo, sporto, apgyvendinimo, viešojo maitinimo, mažmeninės prekybos kultūros ir sporto
įstaigose veikla.
2020 m. suaktyvėjo Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo (toliau - SVV fondas)
veikla, pareiškėjai pateikė 60 paraiškų, iš kurių 39 buvo skirta parama. Gautų paraiškų skaičius
lyginant su 2019 m. išaugo tris kartus, paramą gavusių – du kartus.
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34 pav. SVV fondo gautų ir patvirtintų paraiškų skaičiaus kaita 2016–2020 m. (vnt.)

Savivaldybė didelį dėmesį skiria smulkiam ir vidutiniam rajono verslui. SVV fondo skiriamų
lėšų dydis nuo 2018 m. nuolat augo. 2020 m. skirstytų lėšų dydis augo net 70,32 proc. lyginant su
2019 m., nuo 51,42 tūkst. Eur iki 87,58 tūkst. Eur.
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35 pav. SVV fondo lėšų kaita 2016–2020 m. (Eur)

Ir toliau įgyvendinant mokesčių lengvatų teikimo verslui politiką, trejus metus, skaičiuojant
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nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, atleidžiami nuo mokesčių juridiniai asmenys,
įsteigti Kauno rajone, kurių ne mažiau kaip pusę darbuotojų sudaro asmenys, deklaravę gyvenamąją
vietą Kauno rajono savivaldybėje.
Vykdant Ekonomikos skyriui priskirtą funkciją 2020 metais buvo išduota 18 prekybos
alkoholiu ir jo produktais ir 9 prekybos tabako gaminiais licencijų. Lyginant su 2019 metais išduotų
prekybos alkoholiu licencijų skaičius didėjo, o prekybos tabako produktais licencijų skaičius
nežymiai, bet mažėjo (36 pav.).
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36 pav. Išduotų licencijų skaičiaus kaita 2016–2020 m. (vnt.)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės ir Tabako, tabako gaminių ir su jais
susijusių gaminių kontrolės įstatymais, 2020 m. panaikinta 23 alkoholio ir 16 tabako licencijų
galiojimas, 2019 m. atitinkamai buvo panaikinta 10 alkoholio ir 12 tabako licencijų.
Iš rinkliavų už licencijas į biudžetą 2020 m. surinkta 11394 Eur (2019 m. – 14895 Eur).
Surinktos rinkliavos lėšų dydis sumažėjo 3501 Eur, nes dėl karantino laikotarpiu uždraustų renginių
mažiau nei įprastai buvo išduota vienkartinių licencijų prekiauti alkoholio produktais renginių metu
ir pasikeitus teisės aktams 2020 m. Savivaldybė neišdavė licencijų prekiauti naftos produktais.
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37 pav. Kauno rajone surinktų rinkliavų už licencijas kaita 2016–2020 m. (Eur)

Iš vietinių rinkliavų už prekybą viešose vietose (teikti paslaugas) 2020 m. surinkta
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13262 Eur, t. y. 14,96 proc. daugiau negu 2019 m. (2019 m. – 11536 Eur), nes galimai didėjo
prekybos vietų seniūnijose skaičius.
03.02 tikslas. Gerinti turizmo viešąją infrastruktūrą siekiant didinti turistų srautą.
Siekiant pagerinti rajono įvaizdį ir pritraukti daugiau vietos ir užsienio turistų būtina
išvystyti viešąją turizmo infrastruktūrą. Būtina rasti didesnių galimybių tinkamai naudoti gamtos
išteklius, pritaikyti kultūros paveldo objektus turizmo reikmėms ir teikti kompleksines turizmo
paslaugas. Turizmo sektoriaus plėtra yra tiesiogiai susijusi su miesto ekonomine plėtra. Teikiamų
turizmo paslaugų plėtros skatinimas, Kauno rajono žinomumo didinimas skatina atvykstamojo
turizmo srautų augimą, rajono sėkmingą pristatymą ir įvaizdį.
03.02.01 uždavinys. Plėtoti subalansuotą turizmo infrastruktūrą.
Atsižvelgiant į tai, kad Kačerginė, Kulautuva ir dalis Zapyškio miestelio turi kurortinės
teritorijos statusą, buvo aktyviai vykdoma turizmo infrastruktūros plėtra, pritraukiamos naujos
investicijos:
➢ Baigti įgyvendinti investiciniai projektai „Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios
tvarkyba“ ir „Zapyškio senojo miesto teritorijos atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės
poreikiams“, kurių metu atnaujintas bažnyčios pastato vidus ir išorė, baigiama tvarkyti visa bažnyčios
teritorija, įrengtos naujos erdvės kultūriniams, poilsiniams ir turizmo poreikiams;
➢ Toliau įgyvendinamas Kauno rajono viešųjų kultūros ir gamtos paveldo objektų
lankomumui ir žinomumui didinti skirtas turizmo e-rinkodaros projektas „Kauno miesto ir rajono
savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“;
➢ -Kurortinės teritorijos plėtrai panaudota apie 410 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų:
Kačerginėje šalia sanatorijos „Žibutė“ pradėta rekonstruoti aikštė, kurioje bus įrengta automobilių
stovėjimo aikštelė, poilsio zona su suoliukais, gėlynais ir kitais mažosios architektūros objektais;
Kulautuvoje prasidėjo mineralinio vandens biuvetės (statinys virš mineralinio šaltinio, iš kurio
geriamas trykštantis mineralinis vanduo) įrengimo darbai. Ji atsiras miestelio centre, Akacijų alėjoje,
šalia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialo Kulautuvos reabilitacijos
ligoninės; Zapyškyje Muziejaus gatvėje, įrengti šaligatviai, pastatytas tualetas, išasfaltuota aikštelė
prie tualeto.
Siekiant gerinti kurortinės teritorijos situaciją buvo aktyviai dalyvaujama Kurortų ir kurortinių
teritorijų įstatymo projekto rengimui skirtose diskusijose, teikiamos pastabos ir pasiūlymai.
03.03 tikslas. Užtikrinti investicijų pritraukimą Savivaldybės vykdomų programų
įgyvendinimui.
03.03.01 uždavinys. Efektyviai pasinaudoti struktūrinių fondų ir kitų finansavimo priemonių
parama.
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Naudojantis Europos Sąjungos fondų ir kitomis finansavimo galimybėmis, lyginant su 2019
metais,

įgyvendinamų

ir

planuojamų

investicijų

projektų

vertė

sumažėjo

beveik

10 procentų (38 pav.), tai įtakojo besibaigiantis 2014-2020 metų finansavimo periodas ir dėl to
sumažėjusios ES finansavimo galimybės.
98,37
100,00

76,06

74,08

2016 m.

2017 m.

77,52

70,49

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
2018 m.

2019 m.

2020 m.

38 pav. Vykdomų projektų vertės 2016-2020 m. (mln. Eur)

Aukščiau paminėtos priežastys turėjo tokią pačią įtaką ir vykdomų projektų skaičius
mažėjimui, lyginant su 2019 m., įgyvendinamų projektų skaičius sumažėjo 21 projektu nuo 132 iki
111 projekto (39 pav.).
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39 pav. Projektų skaičius 2016-2020 m. (vnt.)

2020 m. ir toliau vyko aktyvi projektinė veikla siekiant pritraukti kuo daugiau Europos
Sąjungos, valstybės ir kitų finansavimo šaltinių lėšų projektų įgyvendinimui:
➢ Parengė ir pateikė 6 projektinius pasiūlymus ir 12 paraiškų;
➢ Pasirašė 19 finansavimo sutarčių, kurių bendra vertė 12,04 mln. Eur;
➢ Aktyviai dalyvavo organizuojant Valstybės vardu pasiskolintų lėšų įsisavinimą ir
pavedimų vykdymą – derino finansavimo sutartis, teikė mokėjimo prašymus ir įgyvendinimo
ataskaitas.
Per 2020 m. įsisavinta 3,63 mln. Eur ES lėšų (40 pav.), tai yra 12,24 mln. Eur
(77 proc.) mažiau nei 2019 m. Ženklią mažėjimo tendenciją įtakojo besibaigiantis
2014–2020 metų projektų įgyvendinimo laikotarpis bei COVID-19 situacija, dėl kurios dalis lėšų
negalėjo būti deklaruojamos.
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2020 m. baigti įgyvendinti 8 projektai, kurių vertė siekia 11,76 mln. Eur, iš jų
7 infrastruktūriniai ir 1 „minkštas“ projektas.
Savivaldybės Investicijų programoje (03) suplanuotų ir 2020 metais vykdytų investicinių
projektų pasiskirstymas pagal sritis pateiktas (41 pav.).
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41 pav. Kauno rajono savivaldybės 2020 m. įgyvendinti investicijų projektai pagal sritis, (proc.)

Didžiausią Savivaldybės investicijų projektų dalį (32 proc.) sudaro švietimo, kultūros ir
sporto infrastruktūros projektai: Baigtas Piliuonos gimnazijos modernizavimo projektas; baigiami
Čekiškės P. Dovydaičio gimnazijos atnaujinimo, Raudondvario lopšelis-darželio, Kriauzų mokyklosdarželio infrastruktūros modernizavimo projektai; pradėti ir intensyviai vykdomi Raudondvario,
Karmėlavos Balio Buračo, Čekiškės ir Babtų gimnazijų sporto infrastruktūros (aikštynai, stadionai,
kartodromas) atnaujinimo projektai. 2020 metais pradėti nauji investicijų projektai, kurių metu
planuojama sutvarkyti Lapių ir Zapyškio lopšelių-darželių, Ramučių kultūros centro, Šlienavos
pagrindinės mokyklos pastatus.
Didelę savivaldybėje vykdomų projektų dalį (20 proc.) sudaro verslo ir turizmo srities projektai.
Vienas iš stambesnių baigtų įgyvendinti projektų - Lietaus nuotekų įrengimas Kauno laisvojoje
ekonominėje zonoje, pradėti dar du Kauno laisvosios ekonominės zonos plėtrai skirti projektai:
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„Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje“ ir
„Kauno laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtros“. 2020 m. baigti įgyvendinti du, vieni iš
svarbiausių Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir jos teritorijos atgaivinimo ir pritaikymo
bendruomenės poreikiams turizmo projektų. ES fondo finansavimą gavo Kraštovaizdžio tvarkymo
Kauno rajono savivaldybėje (Kačerginės sen.) projektas, Valstybės dotacijos skirtos Vandens
transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimo Zapyškio mstl. ir Guogų k. projektams.
24 proc. savivaldybės vykdomų projektų sudaro viešosios infrastruktūros ir kelių investiciniai
projektai: Toliau vykdomas vienas iš didžiausių projektų Garliavos m. viešųjų erdvių sutvarkymas ir
pritaikymas bendruomenei ir verslui; Įgyvendintas Ežerėlio miesto atnaujinimo projektas; baigiamas
įgyvendinti Vilkijos miesto viešosios infrastruktūros atnaujinimo projektas. 2020 metais finansavimą
gavo Garliavos Montvilos gatvės rekonstrukcijos projektas, Vilkijos miesto Marmos gatvės pėsčiųjų
dviračių tako įrengimo projektas.
13 proc. Savivaldybėje vykdomų ES projektų sudaro aplinkosaugos ir energetikos srities
projektai. 2020 m. intensyviai vyko vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo
ir plėtros projektai, finansavimą gavo saulės elektrinių įrengimo keturiuose švietimo objektuose
projektai, pradėtas įgyvendinti Potvynių rizikos valdymo Radikių k., Kauno r. savivaldybėje
projektas.
10 proc. Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūros srities projektai. Zapyškio
bendruomeninių paslaugų centras ir Savivaldybė baigė įgyvendinti projektą Bendruomeninių
paslaugų plėtra Zapyškio seniūnijoje. Finansavimą 2020 metais gavo du itin svarbūs Savivaldybei
projektai Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtros Kauno r.
savivaldybėje ir Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems
proto ir (arba) psichikos negalią bei projektas Socialinio būsto fondo plėtra Kauno rajono
savivaldybėje, įsigyjant socialinius būstus, kurio metu planuojama įsigyti tris butus Garliavos mieste
ir taip plėsti Savivaldybės socialinio būsto fondą.
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ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (4)
04.01 tikslas. Kurti tinkamą ekonominę aplinką efektyviam ūkininkavimui. Skatinti tolygią
ir subalansuotą žemės ūkio ir kaimo plėtrą su modernia gamybine ir socialine infrastruktūra.
Kauno rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į žemdirbių organizacijų
pasiūlymus, Žemės ūkio rūmų bei Konsultavimo tarnybos rekomendacijas, daugiausia dėmesio skiria
žemdirbių verslo sąlygoms pagerinti, teikdama visapusišką informaciją apie verslo plėtrą ir iš dalies
kompensuodama dalį išlaidų. Kaimo rėmimo fondas skatina ūkininkus įsigyti našesnę žemės ūkio
techniką, modernizuoti ir plėsti savo ūkius. Įgyvendinant šį tikslą numatoma atlikti įvairius
melioracijos ir hidrotechninių statinių remonto / rekonstrukcijos darbus Babtų, Domeikavos, Lapių,
Ringaudų, Vandžiogalos, Vilkijos apylinkių seniūnijose.
04.01.01 uždavinys. Atlikti melioracijos, hidrostatinių, drenažo sistemų rekonstrukcijos /
remonto ir priežiūros darbus.
Iš specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
atlikti 2020 m. gauta 336,0 tūkst. Eur, iš jų 3,62 tūkst. Eur panaudoti melioruotos žemės ir
melioracijos statinių kompiuterinei apskaitai vesti, 322,095 tūkst. Eur – melioracijos statinių
remontui, 10,285 tūkst. Eur – užtvankų remontui ir priežiūrai.
Iš Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų melioracijos ir hidrotechninių statinių
rekonstravimui ir remontui, 2019 m. buvo pradėti, o 2020 m. baigti atlikti melioracijos sistemų
rekonstravimo darbai Alšėnų, Domeikavos ir Lapių seniūnijose už 47 171,67 Eur.
Už 10 tūkst. Eur iš Savivaldybės biudžeto skirtų lėšų atliktas melioracijos įrenginių avarinis
remontas Čekiškės, Vilkijos apylinkių, Rokų, Raudondvario ir Ringaudų seniūnijose.
04.01.02 uždavinys. Skatinti pažangų ūkininkavimą.
2020 m. Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius organizavo Kaimo plėtros 2014–2020 m. ir
kitų žemės ūkio programų vykdymą; konsultavo žemės ūkio produkcijos gamintojus; nagrinėjo
piliečių skundus ir prašymus; parengė 2020 m. melioracijos darbų remonto darbų sąrašą; dalyvavo
14-oje komisijų dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams apskaičiavimo, dėl
medžioklės plotų vienetų ribų keitimo, dėl afrikinio kiaulių maro, dėl naminių gyvūnų laikymo sąlygų
įvertinimo ir kt. Priėmė 84 prašymus kompensuoti pasėlių draudimo įmokas, 195 paraiškas dėl
paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą, 17 paraiškų palūkanų kompensavimui, 10
paraiškų nukentėjusių nuo šalnų sodų ir uogynų nuostolių kompensacijoms.
Kauno rajone kiekvienais metais mažėja apleistos, nedirbamos žemės plotai. 2020 m. rajono
ūkininkai įsisavino apie 70 ha nedirbamų žemės plotų.
Kauno rajone 2020 m. buvo įregistruota 3 176 žemės ūkio ir kaimo valdos, 6,89 proc. mažiau

50

nei 2019 m. (3 411), registruotų ūkininkų ūkių per 2020 m. sumažėjo 1 383 ūkiais ir registruose buvo
įrašyti 2 268 ūkiai (2019 m. – 3 651) (42 pav.). Pasikeitus ūkininkų ūkių registravimo tvarkai, VĮ
ŽŪIKVC registras išregistravo visus, daug metų neatnaujinusius duomenų, ūkius.
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2020 m. įregistruotos 2 147 pasėlių deklaracijos, t. y. 4,02 proc. mažiau nei 2019 m. (2 237)
(43 pav.). Deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas Kaune rajone yra 59 429,14 ha.
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Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius 2020 m. atliko 1 038-ių priemonių techninę apžiūrą už
8 311 Eur; įregistravo 1 265 žemės ūkio technikos vienetų už 27 898 Eur, iš jų: 1 126 traktorius,
64 traktoriaus priekabas ir 75 javų kombainus (44 pav.).
2 250

2 500

2 129

2 000
1 500
1 000
500

Techninių apžiūrų skaičius

1 365

1 201
1 048

866

1 074

1038 1126

Įregistruotų traktorių priekabų skaičius

685

117 107

85 76

Įregistruotų traktorių skaičius

77 83

92 64

64 75

Įregistruotų javų kombainų skaičius

0
2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

44 pav. Techninių apžiūrų ir įregistruotos žemės ūkio technikos skaičiaus kaita 2016–2020 m.
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Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius 2020 m. įgyvendino Vyriausybės priemonę, pagal kurią
švelninant karantino padarinius smulkiesiems ūkininkams buvo numatytos specialios vienkartinės ir
periodinės išmokos. Buvo priimti 787 prašymai skirti vienkartinę ar periodinę išmoką individualią
žemės ūkio veiklą vykdančiam asmeniui. Prašymai perduoti Valstybinio socialinio draudimo fondui.
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius administravo Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų
programos priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19
krizė (39b straipsnis)“. Buvo priimtos 25 paramos paraiškos, atliekamas paraiškų vertinimas. 18
pateiktų paraiškų atitiko nustatytus reikalavimus ir pareiškėjams buvo siūloma skirti paramą.
Bendruomenės konsultavimo veikla. Per 2020 m. Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
konsultavo bendruomenines, kitas nevyriausybines organizacijas bei vietos verslininkus dėl 37
projektų: Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės paramos bendruomenėms,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonės „Stiprinti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“, Nacionalinės mokėjimo agentūros „Parama ekonominės veiklos pradžiai
kaimo vietovėse“, Lietuvos kultūros tarybos, Maximos konkurso „Mes – bendruomenė“, Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Kauno rajono vietos veiklos grupės
strategijos priemonių, Kauno rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto, jaunimo programų
finansuojamų projektų paraiškų rengimo.
Surinkta informacija apie 2020 m. Kauno rajono bendruomeninių organizacijų įgyvendintus
arba įgyvendinamus projektus.
Kauno apskrities regiono kultūros tarybai parengtas 2020 m. Lietuvos kultūros tarybos
Kauno rajone finansuotų ir įgyvendintų 11 projektų pristatymas.
Parengti 3 „Kačerginė – Mažosios Lietuvos kultūros sostinė 2020“ projektai ir vykdytas jų
įgyvendinimo bei ataskaitų rengimo konsultavimas.
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius prisidėjo prie Kauno rajono bendruomeninių
organizacijų sąjungos (toliau – KRBOS) veiklos organizavimo, skatino bendruomenines
organizacijas dalyvauti KRBOS veikloje. Per 2020 m. prie KRBOS prisijungė 4 bendruomeninės
organizacijos.
Buvo parengta KRBOS paraiška pagal Kauno rajono vietos veiklos grupės strategijos
priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“. Parengti dokumentai
paraiškai partnerystės projektui su VŠĮ Aplinkosaugos ir technologijų valdymo centru „Vietos
bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje“ ir
prisidėta prie šio projekto įgyvendinimo.
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KOMUNALINIO ŪKIO PLĖTROS IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA (5)
05.01 tikslas. Užtikrinti komunalinio ūkio atnaujinimą.
Šis programos tikslas apima Savivaldybės koordinuojamus inžinerinės infrastruktūros
objektų plėtojimo ir atnaujinimo (modernizavimo) projektus bei priežiūrą – rajono infrastruktūros
objektų statybą, remontą, seniūnijų gatvių apšvietimo eksploataciją. Siekiama užtikrinti, kad
centralizuotai (viešai) tiekiamas geriamasis vanduo ir teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos atitiktų
sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, kad centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemos funkcionuotų nenutrūkstamai.
05.01.01 uždavinys. Gerinti teikiamų komunalinių paslaugų kokybę ir prieinamumą.
17. APLINKOS SKYRIUS
Vandentvarka. Panaudojus finansinę paramą pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programą – nutiesti vandens tiekimo ir nuotekų tinklai, įrengti ir rekonstruoti nuotekų
valymo įrenginiai, nuotekų siurblinės. Nors projektų darbai jau baigti, tačiau gyventojų prijungimo
prie nutiestų infrastruktūros tinklų procesas dar vykdomas, kad būtų pasiekti planuoti rodikliai.
Įgyvendintų projektų duomenys pateikti 5 lent. Duomenys apie planuojamą ir faktišką prijungtų
gyventojų skaičių 2020-12-31

5 lent. Duomenys apie planuojamą ir faktišką prijungtų gyventojų skaičių 2020-12-31
Prijungtų prie sistemų gyventojų skaičius
2020-12-31
Įvykdymas, proc.
Projekto pavadinimas
Planas
Faktas
Vanduo Nuotekos Vanduo Nuotekos Vanduo Nuotekos
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone –
475
–
508
–
107
(Ežerėlyje, Neveronyse, Šlienavoje)“ (007
projektas)
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone
(Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, 1 741
3 606
1 525
3645
88
101
Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)“ (025
projektas)
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone
(Zapyškyje,
Kluoniškiuose,
Dievogaloje, 1 194
2 621
1 150
2378
96
91
Kačerginėje,
Karmėlavoje,
Ramučiuose,
Raudondvaryje)“ (056 projektas)

*025 projekto duomenys patikslinti pagal APVA duomenis
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Centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, rekonstrukcija. Siekiant prijungti kuo
daugiau gyventojų prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, 2020 m. buvo vykdomi
vandens tiekimo tinklų įrengimo darbai Antagynės k., Šlienavos k., Valeravos k., Ramučių k.,
Kulautuvos k., Zapyškio mstl., Raudondvario k., Babtų mstl. Nurodytose vietovėse 2020 m. buvo
nutiesta 5,4 km naujų vandens tiekimo tinklų, jiems įrengti panaudota 310,1 tūkst. Eur biudžeto lėšų.
Nuotekų surinkimo tinklų įrengimo darbai buvo vykdomi Šlienavos k., Babtų mstl.,
Valeravos k., Ramučių k., Zapyškio mstl., Kulautuvos mstl. Nuotekų tinklų nutiesta 6,8 km. Nuotekų
tinklams nutiesti panaudota 672,0 tūkst. Eur.
Vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija buvo vykdoma Babtų mstl. (13,9 tūkst. Eur),
Piliuonos k. (9,2 tūkst. Eur).
Vis didesnis dėmesys skiriamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų priežiūrai. 2020 m. buvo
vykdomi paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo tinklų įrengimo darbai Babtų mstl. Kauno g. (29,5
tūkst. Eur).
Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo
tobulinimas“ vykdomas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014–2020 m. I etapas)“. Įgyvendinant Europos Sąjungos fondo
lėšomis iš dalies finansuojamą projektą, 2020 m. buvo vykdoma vandens tiekimo ir nuotekų tinklų
plėtra. Vandens tiekimo tinklai buvo tiesiami Kulautuvoje, Ramučiuose ir Piliuonoje, nuotekų
surinkimo tinklai – Kulautuvoje ir Ramučiuose. Įgyvendinant projektą 2020 m. buvo nutiesta naujų
vandens tiekimo tinklų 5,3 km, nuotekų surinkimo tinklų – 7,2 km. Iš viso projektui įgyvendinti 2020
m. panaudota ES fondo lėšų 826,8 tūkst. Eur, Savivaldybės – 629,5 tūkst. Eur. Duomenys apie
prijungtų būstų skaičių įgyvendinant „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014–2020 m. I etapas)“ projektą pateikti 6 lent. Duomenys apie
planuojamą ir faktišką prijungtų būstų skaičių per 2020 m.
6 lent. Duomenys apie planuojamą ir faktišką prijungtų būstų skaičių per 2020 m.

Projekto pavadinimas
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno
rajone (2014-2020 m. I etapas)“

Prijungtų prie sistemų būstų skaičius per
2020 m.
Įvykdymas, proc.
Planas
Faktas
Vanduo
Nuotekos Vanduo Nuotekos
Vanduo Nuotekos
370

573

124

145

34

25

Taip pat 2020 m. buvo vykdomas projektas „Buitinių nuotekų tinklų plėtra Kauno r.
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aglomeracijose virš 2000 GE“, kurio metu Vilkijos Degalinės, Čekiškės ir Kauno g. buvo nutiesta 1,2
km nuotekų tinklų. Šiam projektui bendrai finansuoti skirta 24,9 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų.
Geriamojo vandens gerinimo įrenginių, artezinių gręžinių, vandenviečių įrengimas ir
rekonstrukcija. Geriamojo vandens kokybei neatitikus Lietuvos higienos normos HN 24:2003
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimų (bendroji geležis normą viršijo nuo
1,7 iki 9 kartų, amonis – nuo 1,2 iki 1,9 karto) 2020 m. buvo įrengti vandens gerinimo įrenginiai
Gaižuvėlės k., Biliūnų k., Dobilijos k., Miškalaukio k. (189,8 tūkst. Eur). Geriamąjį vandenį,
atitinkantį kokybės reikalavimus, gauna apie 170 gyventojų.
Buitinių nuotekų valymo įrenginių statyba ir rekonstravimas. 2020 m. buvo remontuojami
Ilgakiemio ir Giraitės nuotekų valymo įrenginiai (123,0 tūkst. Eur). Giraitės k. pastatytas naujas
pastatas, kuriame įrengtos automatinio veikimo grotos, pakeista susidėvėjusi aeracinė sistema
(esamuose nuotekų valymo įrenginiuose): sumontuoti nauji orapūtė, difuzoriai, deguonies jutikliai,
maišyklė. Ilgakiemio k. nuotekų valymų įrenginiuose įrengtas vertikalusis antrinis sėsdintuvas su
dumblo grąžinimu ir išplūdų šalinimu, vertikalusis antrinis sėsdintuvas sujungtas su esamais
aerotankais. Atlikus darbus pagerėjo išvalomų nuotekų kokybiniai rodikliai.
2020 m. buvo statomi nuotekų valymo įrenginiai Valeravos k. (99,7 tūkst. Eur).
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo objektų priežiūra ir remontas. Paviršinių (lietaus)
nuotekų tinklo priežiūros darbai 2020 m. buvo vykdomi Garliavos m., Ringaudų k., Samylų sen.,
Neveronių k., Akademijos mstl., Rinkūnų k., Domeikavos k., Raudondvario k., Ramučių k. ir kt.
vietovėse. Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų priežiūrai panaudota 30,9 tūkst. Eur.
Šilumos ūkis. 2020 m. atlikti katilo kupolo montavimo darbai Babtų katilinėje. Darbams
atlikti panaudota 22,4 tūkst. Eur.
Subsidijos. Lengvatinės šilumos kainos taikymas kasmet reikalauja Savivaldybės biudžeto
lėšų. 2020 m. subsidijoms už gyventojams lengvatinėmis kainomis tiekiamą šilumą buvo skirta
41,9 tūkst. Eur, arba 14,1 proc. mažiau, negu 2019 m. (48,8 tūkst. Eur). Skiriamos subsidijos
2020 m., palyginti su 2016 m., sumažėjo, sumažėjus šilumos suvartojimui, modernizavus dalį
daugiabučių Karmėlavoje, Babtuose (45 pav.). Savivaldybė dengia dalį šilumos kainos ir taip
palengvina dalies Pakaunės gyventojų mokesčių naštą.
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05.01.02 uždavinys. Didinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių energijos
išteklių panaudojimą.
Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas). Kauno rajono savivaldybė 2013 m.
patvirtino daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo namuose programą. Jos įgyvendinimo
administratoriumi paskirtas UAB Komunalinių paslaugų centras. 2020 m. užbaigta modernizuoti 10
daugiabučių namų Ežerėlyje (Miško g. 38A, Kauno g. 31A), Karmėlavos II k. (Vilniaus g. 4),
Garliavoje (S. Lozoraičio g. 3A ir 12, Liepų g. 26 ir 28, Žalioji g. 9), Babtuose (Kauno g. 18 ir 20).
Pagal daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo namuose programą Kauno rajone nuo 2015
m. iki 2020 m. gruodžio 31 d. renovuoti 55 daugiabučiai (kurių modernizavimą administravo UAB
Komunalinių paslaugų centras).

Daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo namuose

programa ir toliau įgyvendinama, 2020 m. pasirašytos naujos rangos sutartys dėl 8 daugiabučių
renovacijos vykdymo Kulautuvos mstl., Akademijos mstl., Karmėlavos II k., Garliavos m., Jonučių
k. ir Teleičių k.
2020 m., pagal Aplinkos ministerijos paskelbtą 7 kvietimą, VšĮ Būsto energijos taupymo
agentūrai pateikti 6 investiciniai planai, 5-iems iš jų pritarta, pasirašytos Valstybės paramos sutartys.
5-iems daugiabučiams nupirkti projektavimo darbai.
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TURTO ADMINISTRAVIMO PROGRAMA (6)
06.01 tikslas. Užtikrinti efektyvų Savivaldybės turto naudojimą.
Įgyvendinant Savivaldybės politiką jai nuosavybės teise priklausančio turto valdymo srityje
bus tvarkomi Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir žemės sklypų
kadastriniai matavimai ir jų teisinis įregistravimas, organizuojamas tinkamas turto eksploatavimas ir
priežiūra sudaromos sąlygos disponuoti turtu.
06.01.01 uždavinys. Rengti nekilnojamojo turto ir žemės sklypų kadastrinius matavimus ir
tvarkyti turto registrą.
18. EKONOMIKOS SKYRIUS
Siekiant užtikrinti efektyvų Savivaldybės turto naudojimą, nereikalingas, netinkamas
naudoti, nusidėvėjęs Savivaldybei priklausantis turtas nuomojamas, nurašomas, parduodamas
aukcionuose ar likviduojamas.
Surengta 12 Kauno rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso komisijos
posėdžių, sudaryta 12 nuomos sutarčių, išnuomota 853,72 kv. m negyvenamųjų patalpų (
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46 pav.). Pardavus Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (toliau – NT) viešo
aukciono metu, nutraukta 17 nuomos sutarčių (2974,25 kv. m). Dalis sutarčių nutraukta nuomininkų,
Savivaldybės iniciatyva, kitos pasibaigė ir nebuvo atnaujintos.
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46 pav. Išnuomoto negyvenamųjų patalpų ploto kaita 2016–2020 m.

57

2020 m. gruodžio 31 d. iš viso nuomojama 4343,46 kv. m. Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių negyvenamųjų patalpų. Ekonomikos skyrius aktyviai dirba, kad būtų atsisakoma
netinkamo ir nereikalingo savivaldybės funkcijoms vykdyti turto, todėl išnuomotų patalpų plotai
ženkliai mažėja (47 pav.).

9421,89

8975,29

10000
8000

4343,46

6000

Iš viso nuomojama, kv.m.

4000
2000
0
2018 m.

2019 m.

2020 m.

47 pav. Išnuomoto negyvenamųjų patalpų ploto (kv. m.) kaita 2016–2020 m.

2020 m. buvo tęsiamos valstybinės žemės sklypų panaudos įteisinimo procedūros, naujai
sudaryta 16 valstybinės žemės sklypų panaudos sutarčių (48 pav.).
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48 pav. Valstybinės žemės sklypų panaudos sutartys 2016–2020 m.

Kauno rajono kelių ir gatvių sąraše yra 2062 vnt. kelių ir gatvių, kurių bendras ilgis 1643,3
km. 2020 m. teisine registracija įregistruota 58,3 km rajono gatvių ir kelių. Liko dar neįregistruota
874,6 km (56 proc.).
Dalis Savivaldybei priklausančio turto suteikiama panaudos pagrindais. 2020 m. sudaryta
arba patikslinta 12 negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių ir suteikta 3290,46 kv. m. negyvenamųjų
patalpų valdyti ir naudoti panaudos pagrindais (49 pav.). Didžiosios turto dalies panaudos gavėjos Savivaldybės biudžetinės įstaigos.
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49 pav. Pasirašytos panaudos sutartys 2016–2020 m.

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimams,
savivaldybės nekilnojamasis turtas savivaldybės steigtoms viešosioms įstaigoms, teikiančios
sveikatos priežiūros paslaugas, perduodamas pagal patikėjimo sutartis, todėl buvo nutraktos 38
Savivaldybės turto panaudos sutartys (7251,98 kv. m) ir sudarytos turto patikėjimo sutartys. Tai
įtakojo panaudai suteikto NT plotų mažėjimą (50 pav.).
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50 pav. Pagal panaudos sutartis valdė ir naudojo kv. m. 2016–2020 m.

Siekiant optimizuoti nekilnojamo turto valdymą, 2020 m. patikėjimo teise perduota
20271,10 kv. m. ploto Savivaldybės NT. Dėl pasikeitusių teisės aktų sveikatos priežiūros įstaigoms
perduota valdyti patikėjimo teise 7293,28 kv. m negyvenamųjų patalpų. Todėl 2020 m. lyginant su
2019 m. sumažėjo patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto dydis (51 pav.).
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51 pav. Savivaldybės turtas perduotas valdyti patikėjimo teise (kv. m.) 2016–2020 m.

Reorganizavus Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnaziją į VšĮ Vytauto Didžiojo
Ugnės Karvelis gimnaziją buvo sudaryta Savivaldybės turto (5749,30 kv. m ir kt. inžineriniai, kiemo
statiniai) patikėjimo sutartis su šia įstaiga.
Įgyvendinant privačios partnerystės sutartį, buvo nutrauktos patikėjimo sutartys su Kauno
rajono sporto mokykla dėl baseino pastato (3235,96 kv. m) ir Kauno r. Kačerginės daugiafunkciu
centru dėl mokyklos pastato (1265,06 kv. m) ir šis NT perduotas UAB „Nullus“, įgyvendinančiai
Mastaičių baseino modernizavimą su ikimokyklinio pradinio ugdymo mokyklos priestato statyba,
Zapyškio pagrindinės mokyklos priestato statybą, mokslo paskirties pastato Kačerginėje
rekonstrukciją ir priestato statybą bei paslaugų teikimą nurodytai veiklai ir įsipareigojimams vykdyti.
2020 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės NT patikėtiniai patikėjimo teise valdė, naudojo ir
disponavo 192295,96 kv. m Savivaldybės negyvenamųjų patalpų (52 pav.).
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52 pav. Patikėtinių valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas (kv. m.) 2016–2020 m.

Kauno rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms valdyti naudoti ir disponuoti patikėjimo
teise 2020 m. perduotas ir kitas Savivaldybės turtas už 773059,49 Eur (transporto priemonės,
mokymo priemonės ir kt.) (53 pav.). Didžioji dalis turto perduota įsteigtai VšĮ Vytauto Didžiojo
Universiteto Ugnės Karvelis gimnazijai.
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53 pav. Savivaldybės turto, išskyrus nekilnojamąjį, perduoto valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise verčių
(tūkst. Eur) kaita 2016–2020 m.

2020 m. buvo atliekamos nereikalingo ir netinkamo savivaldybės funkcijoms vykdyti turto
nurašymo, likvidavimo ir pardavimo procedūros. Organizuojant turto nurašymo procedūras per
ataskaitinius metus įvykdytos 22 Savivaldybės ir valstybės turto apžiūros ir tiek pat suorganizuota
Nuolatinės komisijos posėdžių, šešiasdešimt vienoje įstaigoje buvo apžiūrėtas turtas dėl jo nurašymo,
nurašyta 785 vnt. už 504,71 tūkst. Eur (54 pav.).
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54 pav. Nurašytas turtas 2016–2020 m.

2020 m. į viešame aukcione parduodamo Kauno rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir
kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą įtraukti 6 nauji objektai. Parengti 37 objektų dokumentai pardavimui
viešame aukcione. Surengti 24 aukcionai, kuriuose buvo parduodama 20 nekilnojamojo turto objektų.
Parduoti 8 objektai (55 pav.).
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55 pav. Parduotų objektų skaičiaus (vnt.) kaita 2016–2020 m.

Už parduotą Savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir šiam turtui priskirtus žemės sklypus
2020 m. gauta 599,06 tūkst. Eur (584,83 tūkst. Eur už objektus ir 14,23 tūkst. Eur už žemės sklypus)
(56 pav.).
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56 pav. Lėšų (tūkst. Eur) už parduotą Savivaldybės nekilnojamąjį turtą kaita 2016–2020 m.

2020 m. vykdytos bešeimininkio (ar nenustatytų savininkų) turto įteisinimo procedūros.
Nustatyti 3 nauji bešeimininkiai objektai ir pradėtos vykdyti procedūros dėl bešeimininkio turto
įteisinimo
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57 pav. Vykdomos bešeimininkio turto procedūros 2016–2020 m.

Pereinant nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų
neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams, įsigytas Ringauduose esantis 164,15 kv. m. butas,
kuris perduotas Vaiko gerovės centrui „Gynia“.
Augant priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo poreikiui, Kauno rajono savivaldybė
ieško būdų spręsti susidariusią problemą dėl vietų trūkumo švietimo įstaigose. 2020 m. pritaikytas
ugdymo veiklai vykdyti ilgą laiką nenaudojamas mokyklos pastatas (417,77 kv. m) Voškonių k. ir
perduotas Kauno r. Eigirgalos lopšeliui-darželiui.
Kauno rajono savivaldybės administracija įgyvendindama Savivaldybės tarybos sprendimus
siekiant sumažinti laukiančių vaikų eilę patekti į ikimokyklines ugdymo įstaigas vykdė nuomos
konkursus ir 2020 m. išsinuomojo 1194,73 kv. m. ploto vaikų darželio pastatą su 0,4922 ha žemės
sklypu Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Luknės g. 1, kuriame įsteigtos 8 grupės,
lanko 160 vaikų.
06.01.02 uždavinys. Efektyviai plėtoti ir modernizuoti socialinio būsto sistemą.
Savivaldybės būsto fonde yra 466 gyvenamųjų patalpų, iš jų socialinio būsto fondo, kaip
Savivaldybės būsto fondo dalies, sąraše – 162, Savivaldybės būstų – 304 (58 pav.). Per 2020 m. buvo
pasirašytos 21 Savivaldybės ir socialinio būsto nuomos sutartys.
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58 pav. Savivaldybės būstų fondas 2016–2020 m.

63

2020 m. Socialinės paramos informacinėje sistemoje SPIS buvo tikslinamas Kauno r.
asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą sąrašas. Gauta asmenų ir šeimų, turinčių teisę
į socialinio būsto nuomą 48 prašymų ir duomenys apie jų deklaruotą turtą, pajamas ir kt. reikalinga
informacija, suvesti į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) (59 pav.-60 pav.).
Nepateikus turto ir pajamų deklaracijų arba išvykus gyventi į kitą savivaldybę buvo išbrauktos 57
šeimos.
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60 pav. Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į paramą išsinuomoti būstą, pasiskirstymas sąrašuose 2016–2020 m.

Savivaldybės būsto nuomininkai turi teisę išsipirkti butus rinkos kainomis. 2020 m. leista
išsipirkti
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61 pav. Parduodamų Savivaldybės gyvenamųjų patalpų skaičiaus (vnt.) kaita 2016–2020 m.

Už parduotus Savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus gauta 210,17
tūkst. Eur (62 pav.) bus panaudota Savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto
fondo dalies, plėtrai ir modernizavimui.
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62 pav. Lėšų (tūkst. Eur), gautų už parduotas Savivaldybės gyvenamąsias patalpas, kaita 2016–2020 m.

Iki 2015 m. Savivaldybė iš Valstybės biudžeto gaudavo lėšas socialinio būsto įsigijimui.
Nuo 2015 m. Valstybės biudžeto lėšų socialinio būsto plėtrai (įsigijimui) nebuvo skirta. 2020 m.
siekiant užtikrinti socialinio būsto fondo plėtrą Kauno rajono savivaldybėje buvo nuspręsta pirkti

65

būstus rinkoje. Suorganizuoti trys butų pirkimų konkursai, nupirktas vienas tinkamas būstas už
33 400 Eur.
Organizuojant Savivaldybės būsto ir socialinio būsto būklės gerinimą Savivaldybėje
sudaryta ir veiklą vykdo Gyvenamųjų patalpų remonto fondo taryba. Šiam fondui 2020 m. buvo skirta
159 tūkst. Eur, iš jų: 127 tūkst. Eur, gauti iš nuomos mokesčio ir 32 tūkst. Eur biudžeto lėšų (63 pav.).
2020 m. Savivaldybės tarybai padidinus būsto nuomos mokesčio kainą, į remonto fondo
sąskaitą surinkta žymiai daugiau lėšų negu ankstesniais metais. Surenkamos didesnės lėšos už butų
nuomą sudarys galimybę pagerinti Savivaldybės būstus, nenaudojant Savivaldybės biudžeto lėšų.
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63 pav. Gyvenamųjų patalpų remonto fondo lėšų kaita 2016–2020 m.

Ekonomikos skyrius įgyvendino Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą
įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą. Savivaldybėms deleguota funkcija nagrinėti jaunų šeimų
prašymus ir nustatyti jų teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.
Kauno rajonas – vienas populiariausių Lietuvos vietų, kuriame pageidauja įsikurti jaunos šeimos iš
visos šalies. 2020 m. pateikti ir išnagrinėti 603 prašymai (64 pav.). Išduota 169 pažymų,
patvirtinančių jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.
Likusieji prašymai išnagrinėti ir atmesti. Pagrindinės prašymų atmetimų priežastys: jaunos
šeimos nedeklaravo turto, bent vienas iš šeimos narių turi ar turėjo nuosavybės teise įregistruotą
būstą, neatitiko jaunos šeimos apibrėžimo.
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64 pav. Pateikti prašymai Finansinei paskatai gauti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Nuo įstatymo įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
buvo gauti ir išnagrinėti 1380 prašymai gauti subsidiją pirmajam būstui įsigyti.
Dar viena paramos forma jaunoms šeimoms – iš dalies kompensuojamas būsto kreditas. Per
2020 m. pateikti 25 prašymai valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir subsidijai gauti,
išduota 19 pažymų patvirtinančių šią teisę (65 pav.).
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65 pav. Valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas 2016–2020 m.

Išduota pažymų
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APLINKOS IR SVEIKATINIMO PROGRAMA (7)
07.01 tikslas. Optimizuoti regioninį atliekų tvarkymo tinklą.
Įgyvendinama atliekų tvarkymo sistema, kuri vystoma pagal bendruosius atliekų tvarkymo,
surinkimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo, apskaitos reikalavimus.
07. 01. 01 uždavinys. Įdiegti ir plėtoti šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą.
19. APLINKOS SKYRIUS
Diegdamas šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą, Aplinkos skyrius atliko vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų bei
dydžių, nustatymo metodikos koregavimą. 2020 m. balandžio 1 d. Kauno rajono savivaldybėje įvesta
vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.
Baigtas įgyvendinti projektas „Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Kauno rajono
savivaldybėje“ – Savivaldybės 25 seniūnijų teritorijose įrengtos 110 vnt. antžeminių ir 77 vnt. pusiau
požeminių

konteinerinių

aikštelių

(bendra

projekto

vertė

1

950

tūkst.

Eur,

iš

jų

293 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų, panaudota 5,96 tūkst. Eur SAARS programos lėšų).
Aplinkos skyrius patikslino Kauno rajono savivaldybės antžeminių ir pusiau požeminių
komunalinių atliekų konteinerių aikštelių išdėstymo schemą (M 1:50000), kuri interaktyviai
patalpinta savivaldybės internetinėje svetainėje.
Seniūnijoms, esamai ekskrementų surinkimo sistemai papildyti, buvo nupirkta ir išdalinta
60 vnt. šiukšliadėžių (panaudota 3,41 tūkst. Eur SAARS programos lėšų).
Buvo tęsiama Kauno rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš
viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programa. Pagal ją gyventojams suteikiama galimybė
nemokamai Lapių sąvartyne šalinti asbesto atliekas, panaudota 42,2 tūkst. Eur SAARS programos
lėšų ir pašalinta 378,4 t asbesto atliekų.
Iš 7908952 kv. m seniūnijų prižiūrimų bendro naudojimo teritorijų išvežta ir sutvarkyta
137,9 t mišrių bešeimininkių atliekų, išlaidos – 22,5 tūkst. Eur. Nelegalių sąvartų atsiradimo
prevencijai vykdyti, seniūnijų rekreacinėse vietose, sezono laikotarpiu (6 mėn.), pastatyti
23 buitinių atliekų surinkimo konteineriai, jų aptarnavimas kainavo 8,97 tūkst. Eur, išvežta 269,5 t
atliekų. Sutvarkyta 125,53 t bešeimininkių padangų, tam panaudota 6,34 tūkst. Eur SAARS
programos lėšų. Iš viso sutvarkyta 532,93 t bešeimininkių atliekų ir panaudota 37,84 tūkst. Eur
SAARS programos lėšų.
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07.02 tikslas. Užtikrinti aplinkos kokybę.
07.02.01 uždavinys. Palaikyti ir gerinti aplinkos kokybę, saugoti biologinę įvairovę.
Pagal patvirtintą Kauno rajono teritorijos stebėsenos 2014–2020 m. programos priemonių
planą, buvo atlikti: 1) paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimai prie veikiančių žemės
ūkio objektų (16 vietų); 2) 83 gyventojų šulinių geriamojo vandens 7 kaimo vietovėse būklės tyrimai;
3) dirvožemio būklės stebėsena dėl sunkiųjų metalų taršos (3 vietos Karmėlavos seniūnijoje); 4)
paviršinių vandens telkinių stebėsena (4 tvenkiniai ir 21 upės atkarpos); 5) oro kokybės matavimai
Kačerginėje ir Kulautuvoje (10 vietų); 6) akustinės ir elektromagnetinės taršos stebėsena (11 vietų
Kačerginėje ir Kulautuvoje), taip pat erkių endeminio lygio nustatymas.
Atsižvelgiant į gyventojų skundus, siekiant nustatyti paviršinio vandens kokybę fizikiniu,
cheminiu ir mikrobiologiniu atžvilgiais, ištirtas Babtų, Garliavos, Ramučių, Neveronių, Domeikavos
gyvenviečių tvenkinių vanduo. Buvo atlikti grunto tyrimai Zapyškio seniūnijoje (prie Šakių plento),
sunkiesiems metalams ir naftos produktų cheminiams elementams nustatyti. Taip pat, buvo atliekama
privaloma maudyklų – Kulautuvos seniūnijos tvenkinio ir Vilkijos apyl. seniūnijoje Dubysos vandens
taršos stebėsena. Visiems šiems tyrimams skirta 28,0 tūkst. Eur.
Žaliųjų plotų plėtrai Garliavos m. toliau vyko želdinių pertvarkymas – pasodinti
21 koloniniai ąžuolai, Akademijos sen. Šakių pl. – Tako g., suformuota žalioji akustinė juosta
(200 kalninių pušų ir 115 sedulų), Kačerginės sen., Janonio g., pasodinta 16 pušų ir 46 puošnūs
krūmynai, Domeikavos sen. po rekonstrukcijos apželdinta Eigirgalos darželio teritorija, sutvarkius
šaligatvius, apželdinta Raudondvario k. Instituto gatvė (5 skroblai ir 255 žemi skroblai). Neveronių
sen. suformuota prie tvenkinio esanti laisvalaikio zona (60 kalninių pušų, 14 himalajinių beržų). Rokų
sen. buvo toliau želdinamas parkas prie seniūnijos pastato ir naujas žemės sklypas
Girininkų k. (47 gluosniai, 335 puošnieji krūmynai). Karmėlavos B. Buračo gimnazijoje pradėtas viso
sklypo želdinių pertvarkymo projekto įgyvendinimas (14 šermukšnių, 3 klevai). Iš viso minėtose
teritorijose, įgyvendinant želdinių projektus, pasodinti 107 medžiai ir 1066 puošnūs krūmynai.
Akademijos, Batniavos, Babtų, Čekiškės, Taurakiemio, Ringaudų, Karmėlavos, Samylų ir
Linksmakalnio seniūnijų bendro naudojimo teritorijose, įvykdyti želdinių sodinimo darbai – pasodinti
243 medžiai ir 725 krūmai. Iš viso seniūnijose pasodinti 350 medžiai ir 1791 krūmynai, tam buvo
skirta 109,04 tūkst. Eur.
Taurakiemio sen. buvo pašalinti pavojų gyventojams ir eismui keliantys ligoti, peraugę,
išpuvę 4 medžiai (skirta 2,48 tūkst. Eur).
Seniūnijų prižiūrimose teritorijose, kurios pažeistos išvešėjusiu Sosnovskio barščiu, buvo
tęsiama šios invazinės rūšies naikinimo selektyviais herbicidais priemonė. Pagal patvirtintas
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metodikas, 12-oje seniūnijų nupurkšta 41,55 ha pažeistų plotų, tam panaudota 12,17 tūkst. Eur.
VšĮ Kauno rajono priešgaisrinei saugos tarnybai skirta 2,0 tūkst. Eur įvairioms priemonėms
įsigyti: specialioms gesinimo žarnoms, skaidikliams, purkštuvams, kilimėliams.
Babtų sen., Piepalių k., buvo sutvarkytas buvusiame avariniame sandėlyje užterštas naftos
produktais gruntas ir į sandarias talpas surinktos užterštos nuotekos (skirta 1,91 tūkst. Eur).
Neveronių sen. kapinėse užtamponuotas nenaudojamas gręžinys (skirta 895 Eur).
Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms rajono teritorijoje remti,
VĮ valstybinių miškų urėdijos Dubravos ir Šakių regioniniams padaliniams, taip pat ūkininkams
R. Maldučiui ir R. Urkiui, buvo skirta 28,62 tūkst. Eur.
2020 m. įgyvendinti projektai:
➢ Buvusios karinės teritorijos Kauno r. sav., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4, sutvarkymas,
vertė 388,09 tūkst. Eur;
➢ Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Kauno rajono savivaldybėje – Seniūnijų
teritorijose įrengtos 187 vnt. konteinerinių aikštelių, vertė 1 950 tūkst. Eur.
07.02.02 uždavinys. Gerinti gyventojų aplinkosaugos švietimą ir skatinti bendruomenių
iniciatyvas šioje srityje.
Siekiant ugdyti atsakingą visuomenės požiūrį į aplinką, įgyvendintas ilgalaikės Kauno
rajono suaugusiųjų aplinkosaugos švietimo 2014–2020 m. programos (2013-12-19 Nr. TS-499)
2020 m. priemonių planas: buvo parengtas ir savivaldybės internetinėje svetainėje patalpintas
informacinis straipsnis ,,Naujasis Europos kursas“.
Bendradarbiaujant su UAB ,,Komunalinių paslaugų centras“ parengtas ir išleistas
informacinis lankstinukas ,,Komunalinių atliekų tvarkymas – atmintinė Kauno rajono gyventojams“
22,5 tūkst. vnt. tiražu (pereinant į naują atliekų tvarkymo sistemą – rinkliavą).
Drauge su Trečiojo amžiaus universitetu suorganizuoti 2 išvažiuojamieji renginiai į Kauno
marių regioninio parko aplinkosauginės svarbos objektus, dalyvavo Ringaudų, Kačerginės ir
Zapyškio seniūnijų Trečiojo amžiaus klausytojai. Seniūnams ir savivaldybės darbuotojams
2020-10-23 organizuotas nuotolinis seminaras ,,Klimato kaita: pokyčiai, iššūkiai, galimybės“.
Taip pat buvo parengta ir 2020-12-17 tarybos sprendimu Nr. TS-463 patvirtinta Kauno
rajono savivaldybės aplinkosauginio švietimo 2021–2027 m. programa.
Skatinant aktyvią gamtos apsaugos veiklą mokyklose, buvo remiamas Lietuvos žaliųjų
judėjimo koordinuojamas (Foundation for Environmental Education – FEE) Raudondvario,
Domeikavos, Garliavos J. Lukšo, Čekiškės Prano Dovydaičio, Neveronių, Šlienavos gimnazijų ir
Garliavos Jonučių progimnazijos dalyvavimas tarptautinėje gamtosaugos mokyklų programoje.
Minėtoms mokykloms 2020 m. rugsėjo-spalio mėn. įteiktos Žaliosios vėliavos. Švietimo
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aplinkosaugos srityje veiklai vykdyti, mokykloms užsakyti gamtos apsaugos žurnalai ir laikraščiai už
1,96 tūkst. Eur. Mokinių ekologinei kultūrai ugdyti, mokyklų ir seniūnijų bendradarbiavimui skatinti,
surengtas kasmetinis moksleivių aplinkosaugos projekto „Moksleiviai – bendruomenei“ konkursas.
Dalyvavo 13 rajono mokyklų, pateikta 14 projektų.
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių
planui įgyvendinti skirta 71,1 tūkst. Eur SAARS programos lėšų (66 pav.).
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66 pav. Lėšų, skirtų Aplinkos ir sveikatinimo programos priemonėms įgyvendinti, kaita 2016–2020 m.

Civilinės saugos veikla. 2020 m. Aplinkos skyrius sušaukė 4 ekstremaliųjų situacijų
komisijos posėdžius, kurių metu svarstyti klausimai:
➢ Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo rekomendacijų įgyvendinimo pandemijos metu
Savivaldybėje, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ugdymo įstaigose. Buvo vykdomas darbų
paskirstymas ekstremaliųjų situacijų operacijų centro grupėms, pasiruošimas dirbti nuotoliniu būdu,
pateikti ekstremaliųjų situacijų operacijų centro siūlymai;
➢ Dėl operacijos vadovo paskyrimo;
➢ Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Piepalių k., Babtų sen.;
➢ Dėl ekstremalaus įvykio Prienų k., Čekiškės sen.
Jau ketveri metai iš eilės Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos Kauno rajone
nebuvo, tačiau užfiksuoti 8 ekstremalieji įvykiai ir paskelbta Valstybės lygio ekstremalioji situacija.
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Gyvenamųjų ir kitų statinių (išskyrus susisiekimo komunikacijas ir hidrotechnikos statinius
pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos sąrašą) naudojimo priežiūra.Aplinkos skyrius 2020 m.
apžiūrėjo ir įvertino 250 statinius, iš kurių: 128 gyvenamosios paskirties pastatai (iš jų 8 kultūros
paveldo ir 120 daugiabučiai gyvenamieji namai), 122 negyvenamosios paskirties pastatai (iš jų 37
kultūros paveldo pastatai ir patalpos). Buvo surašyti 250 statinių techninės priežiūros patikrinimo
aktai (68 pav.). Buvo atliekama kultūros paveldo statinių techninė naudojimo priežiūra.
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68 pav. Statinių techninės priežiūros patikrinimo aktų kiekio kaita 2016–2020 m.

Bendradarbiaujant su Kauno rajono seniūnais, buvo sudarytas ir patvirtintas 2020 m. Kauno
rajono apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas, kuris perduotas Valstybinei mokesčių
inspekcijai dėl padidinto, 3 proc. nekilnojamojo turto vertės mokesčio nustatymo (69 pav.).
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69 pav. Apleistų ir neprižiūrimų statinių skaičiaus kaita 2016–2020 m.

Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas. Kauno rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais 21-am Kauno rajono savivaldybės teritorijoje
esančiam daugiabučiui namui paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai. Atlikta Kauno
rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų
asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų
administratorių veiklos kontrolė – 2 kompleksiniai planiniai patikrinimai.
2020 m. daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo
fondo taryba:
➢ Skyrė 6 806,26 tūkst. Eur pagal gyventojų prašymus likviduoti dviejų daugiabučių
gyvenamųjų namų techninius defektus, dėl kurių kyla grėsmė namo ir (ar) žmonių saugumui, taip pat
remontuoti ir atnaujinti bendrojo naudojimo objektus;
➢ Pritarė, kad būtų parengti ir įteisinti 19 daugiabučių gyvenamųjų namų žemės sklypų
formavimo dokumentai;
➢ Skyrė 13 927,5 tūkst. Eur žemės sklypų prie daugiabučių gyvenamųjų namų formavimo
dokumentams parengti ir įteisinti;
➢ Skyrė 21 687,53 tūkst. Eur daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remontui ar
jų aplinkai gerinti, įsiteisinus žemės sklypą prie daugiabučio gyvenamojo namo, ne dažniau kaip
vieną kartą per trejus metus.
Iš viso Savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo
rėmimo

fondo

veiklai,

pagal

namus

administruojančių

institucijų

prašymus,

2020 m. skirta 42 421,29 tūkst. Eur.
20. SAVIVALDYBĖS GYDYTOJAS
Savivaldybės gydytojas atsakingas už valstybės ir savivaldybės sveikatos politikos
įgyvendinimą Kauno rajone. Kauno rajono savivaldybė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos
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sveikatos sistemos įstatymą, organizuoja Savivaldybės gyventojų pirminę asmens sveikatos priežiūrą
ir visuomenės sveikatos priežiūrą.
Asmens sveikatos priežiūra – valstybės licencijuota fizinių ir juridinių asmenų veikla, kurios
tikslas – laiku diagnozuoti asmens sveikatos sutrikimus ir užkirsti jiems kelią, padėti atgauti ir
sustiprinti sveikatą. Visuomenės sveikatos priežiūra – organizacinių, teisinių, ekonominių, techninių,
socialinių bei medicinos priemonių, padedančių įgyvendinti ligų ir traumų profilaktiką, išsaugoti
visuomenės sveikatą bei ją stiprinti, visuma.
Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra (PAASP) – tai nespecializuota
kvalifikuota sveikatos priežiūra. PAASP paslaugos Savivaldybėje teikiamos pirminės sveikatos
priežiūros centruose (PSPC), poliklinikose, ambulatorijose, šeimos gydytojų kabinetuose, medicinos
punktuose.
Kauno rajono savivaldybėje 2020 m. gyventojams asmens sveikatos priežiūros paslaugas
teikė 3 Savivaldybės viešosios pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios
įstaigos (paslaugos teikiamos 26 padaliniuose: poliklinikose, ambulatorijose, šeimos gydytojų
kabinetuose, medicinos punktuose, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje), kurių veiklą kuravo
Savivaldybės gydytojas, ir 9 privataus kapitalo įstaigos:
➢ VšĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras;
➢ VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras;
➢ VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras;
➢ VšĮ Babtų šeimos medicinos centras;
➢ UAB „Pilėnų klinika“;
➢ UAB „MediCa klinika“;
➢ VšĮ Jonučių šeimos sveikatos centras;
➢ UAB „Šlienavos sveikatos priežiūros centras";
➢ UAB „InMedica“ Garliavoje;
➢ UAB „InMedica“ Domeikavoje;
➢ V. Rožukienės Ąžuolyno šeimos sveikatos centras;
➢ UAB „Raudondvario klinika“.
Kauno rajone pagal įstaigų išsidėstymą geografiškai visos pirminės asmens sveikatos
priežiūros įstaigos užtikrina paslaugų prieinamumą Savivaldybės gyventojams. Gyventojas gali
laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės
asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir šeimos gydytoją. Kauno rajono sveikatos paslaugas teikiančiose
įstaigose prisirašiusių asmenų skaičius kasmet kinta: 2020 m. prisirašiusiųjų (66 186 asmenys) buvo
0,35 proc. daugiau nei 2019 m. (65 955 asmenys). 2020 m. prisirašiusiųjų skaičius visose Kauno
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rajono įstaigose, teikiančiose pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, padidėjo 231
gyventoju (70 pav.).
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70 pav. Kauno rajono sveikatos paslaugas teikiančiose įstaigose prisirašiusių asmenų skaičiaus kaita 2016–2020 m.

Įgyvendinant ES projektą „Tiesiogiai stebimo gydymo kurso tuberkulioze sergančių Kauno
rajono gyventojų tęstinio gydymo užtikrinimas“, 2018 m. antroje pusėje VšĮ Garliavos PSPC įsteigtas
ir pradėjo savo veiklą DOTS kabinetas, teikiantis tęstinį kontroliuojamą ambulatorinį nemokamą
tuberkuliozės gydymą visiems Savivaldybės gyventojams, tęsiantiems postacionarinį gydymą.
2020 m. DOTS kabinete buvo atnaujinti baldai. 2020 m. Savivaldybės DOTS kabinete bei
laikinuosiuose DOTS kabinetuose paslaugas gavo 5 asmenys: 4 sėkmingai baigė gydymo kursą, 1
gydymas tęsiamas 2021 m. Šie pacientai gydymosi DOTS kabinete laikotarpiu, jei nepažeidžia
gydymosi rėžimo, gauna socialinę paramą – kassavaitinius talonus maisto prekėms įsigyti.
2020 m. pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo tęsiamos valstybinės ligų
profilaktikos programos (gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos; atrankinės mamografinės
patikros dėl krūties vėžio; priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos; storosios žarnos vėžio
ankstyvosios diagnostikos; asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei,
atrankos ir prevencijos priemonių), kiek tai buvo įmanoma dėl pandeminio laikotarpio.
Stacionarinės pirminio lygio palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos sergantiesiems
lėtinėmis ligomis ar neįgaliesiems teikiamos viešosios įstaigos Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros
centro Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Paciento stacionare buvimo trukmę lemia objektyvi
paciento būklė, ligos eiga ir sunkumas, stacionarinių slaugos paslaugų poreikis (7 lent.) 2020 m.
rodiklius įtakojo ekstremali situacija dėl COVID-19 ligos.

7 lent. VšĮ Vilkijos PSPC Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės lovų, atvykusių ligonių ir lovos užimtumo rodikliai
Metai
Faktinis naudojamų
Atvykusių ligonių
Vidutinė gulėjimo
Lovos užimtumas per
lovų skaičius pagal
skaičius
trukmė
metus
profilį
PGSP*
PPP**
PGSP*
PPP**
PGSP*
PPP**
PGSP*
PPP**
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2016 m.

76,24

8,11

326

24

68,21

148,00

297,02

364,98

2017 m.

68,06

5,46

264

14

81,90

207,8

317,70

380,58

2018 m.

66,43

4,97

303

20

74,93

90,90

364,97

389,29

2019 m.

66,94

6,76

277

17

85,35

247,00

364,65

365,00

2020 m.

44,77

4,37

179

8

112,86

399,75

365,51

365,90

*Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos
**Paliatyvios pagalbos paslaugos

2020 m. Vilkijos PSPC, Garliavos PSPC, Pakaunės PSPC dalyvavo ES remiamoje
priemonėje Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas
tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“,
pradėtas įgyvendinti ES projektas Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0006 „Inovatyvaus, efektyvaus ir
kompleksinio poliligotų pacientų sveikatos priežiūros modelio diegimas". Projekto įgyvendinimui
įvykdytos (vykdomos) šios priemonės (8 lent.):
8 lent. Įvykdytos (vykdomos) priemonės
VšĮ Garliavos PSPC
•

atnaujinta medicininė įranga:

VšĮ Pakaunės PSPC
•

suremontuotas Karmėlavos

VšĮ Vilkijos PSPC
•

pradėti vykdyti viešieji pirkimai

nupirkti 3 kardiografai, 10 kušečių

ambulatorijos pirmasis aukštas,

įsigyjant pacientų gyvenimo kokybės

pacientams. Visi padaliniai aprūpinti

pakeistos vidaus ir lauko durys,

gerinimo (užtikrinimo) scenarijų ir

defibriliatoriais (7 vnt.). Šeimos

sanitarinės ir kitos patalpos

sveikatos būklės gerinimo

gydytojams nupirkti nešiojami

pritaikytos neįgaliųjų poreikiams

(atstatymo) užduočių aprašo mobiliai

kompiuteriai (9vnt.)

•

programėlei parengimo paslaugas

•

keltuvas prie pagrindinio įėjimo

•

viziografu Girionių ambulatorijoje,

Karmėlavos ambulatorijoje

įsigyjant kompiuterizuoto klinikinio

nupirktos trys naujos odontologinės

•

paciento sveikatos priežiūros sekimo

kėdės su įranga beveik už 9 tūkst.

odontologijos kabinetas

standarto (specifikacijos

nupirkta naujų turbininių antgalių

Karmėlavos ambulatorijoje

programavimui) parengimo

•

•

paslaugas

įrengtas odontologinis rentgenas su

dėl COVID-19 situacijos

įrengtas lauko neįgaliųjų

įrengtas naujas

visiems įstaigos padalinimas

padaliniuose įdiegtos telefonspynės.

nupirkta medicininė,

Ambulatorijos aprūpintos kasos

odontologinė, laboratorinė ir

aparatais (3vnt.). Kabinetuose tarp

kompiuterinė įranga bei baldai

pradėti vykdyti viešieji pirkimai

gydytojo ir slaugytojo įrengti atitvarai
•

Garliavos Roko Šliūpo poliklinikai

nupirktas naujas automobilis

Viešoji įstaiga Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – VšĮ Kauno r.
GMPS). Įstaigos postai tolygiai išdėstyti visoje Kauno rajono teritorijoje: Akademijoje, Garliavoje,
Girionyse, Sitkūnuose, Domeikavoje ir Vilkijoje, kad būtų galimybė greitosios medicinos pagalbos
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specialistams operatyviai pasiekti net ir atokiausias Kauno rajono vietoves. Kiekviename poste budi
profesionali greitosios medicinos pagalbos brigada, ji į pagalbos šauksmą pasirengusi reaguoti
nedelsdama. 2020 m. įstaiga finansavimą gavo už 95 120 gyventojų. Bendras kvietimų skaičius, kuris
registruotas 2020 m. – 16 604 kvietimai, tai 174,56 iškvietimų 1000-čiui gyventojų (71 pav.).
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71 pav. Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos iškvietimų skaičiaus kaita 2016–2020 m.

2020 metais VšĮ Kauno r. GMPS atliko Vilkijos posto garažo statybos darbus, kurių vertė
14 500 Eur (lėšos šiam projektui buvo skirta iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto). Paėjusiais
metais buvo atlikti Akademijos posto remonto darbai, pakeisti langai, atnaujinti baldai. Atliktų darbų
suma siekė beveik 19 000 Eur. Atnaujintos patalpos pritaikytos patogesniam bei kokybiškesniam
budinčių brigadų darbui ir poilsiui tarp iškvietimų. Šiuo metu visi įstaigos postai, išskyrus
Domeikavos postą, yra atnaujinti ir pritaikyti kokybiškam darbui.
2020 metų sausį buvo užbaigtas 2 GMP naujų automobilių pirkimas ir jie pradėti
eksploatuoti. Per 2020 metus atliktas vieno GMP automobilio variklio remontas, kuriam 5 400 Eur
skyrė Kauno rajono savivaldybė.
Praėjusiais metais, prasidėjus COVID-19 infekcijos protrūkiui, išaugo asmens apsaugos
priemonių įsigijimo poreikis. Esant sandėliavimo patalpų trūkumui, įstaiga savo lėšomis įsigijo
modulinį konteinerį, skirtą asmens apsaugos priemonių sandėliavimui. Modulinio konteinerio bei jo
pastatymo darbų vertė siekė apie 6 000 Eur. Vėliau šios lėšos buvo kompensuotos Sveikatos apsaugos
ministerijos.
Kauno rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Visuomenės sveikatos biuro (toliau – Kauno
r. BĮ VSB) veikla nuo 2014 m. finansuojama iš specialiosios tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos
ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės
sveikatos funkcijoms vykdyti. Finansavimo dydis priklauso nuo Savivaldybės gyventojų ir
moksleivių skaičiaus.
Lyginant su 2019 m., Kauno r. BĮ VSB 2020 m. finansavimas išliko panašus. Pagal
Sveikatos apsaugos ministerijos dotacijas, beveik 40 proc. lėšų buvo skirta Ilgalaikių neigiamų
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COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano
įgyvendinimui, vykdant psichikos sveikatos stiprinimo ir psichologinės gerovės individualias ir
grupines paslaugas. Dalis lėšų skirta sveikatinimo veiklų plėtojimui ir naujų veiklų organizavimui
(priklausomybės konsultantų paslaugos; psichikos sveikatos kompetencijų didinimo mokymai
įmonių darbuotojams; mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimo
mokymai; širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo
programa „Sveika širdis – laimingas gyvenimas“; bendruomenių fizinio aktyvumo skatinimas,
„Sveikatos akademijos“ veiklos bendruomenėms, savižudybių prevencijos įgūdžių mokymai ir kt.),
kurių prioritetus ir vertinimo kriterijus nustatė Sveikatos apsaugos ministerija (72 pav.).
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72 pav. Kauno r. biudžetinės įstaigos Visuomenės sveikatos biuro finansavimo kaita 2016–2020 m.

Kauno r. BĮ VSB pasirašiusi visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo sutartį su Birštono
savivaldybe. Vykdydama valstybės perduotas Savivaldybei funkcijas, įstaiga Kauno rajono ir
Birštono savivaldybėse veikia trimis kryptimis: vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra, visuomenės
sveikatos stiprinimas ir visuomenės sveikatos stebėsena.
2020 metais buvo tęsiamas ES projektas „Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno rajono
bendruomenėje“, kurio tikslas – padidinti Kauno rajono vyresnio amžiaus (55 m. ir vyresni)
gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikos elgsenos pokyčius, tačiau
dėl COVID-19 pandemijos, veiklos buvo sustabdytos.
Savivaldybės gydytojas 2020 m. kuravo Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos (toliau – VSRSP) priemonių plane patvirtintų priemonių ir sveikatinimo
projektų įgyvendinimą. 2020 m. VSRSP programos įgyvendinimui buvo skirta 75,6 tūkst. Eur
(73 pav.).
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73 pav. VSRSP įgyvendinti skirtų lėšų ir finansuotų projektų skaičiaus kaita 2015–2020 m.

2020 m. didelis dėmesys buvo skiriamas COVID-19 pandemijos valdymui. 2020 m. pavasarį
buvo įsteigta ir lapkričio 16 d. vėl atnaujino veiklą Karščiavimo klinika Garliavoje, kuri užtikrino
paslaugas Kauno rajono teritorijoje esantiems karščiuojantiems pacientams. Karščiavimo klinikos
paslaugas, numatytas Sveikatos apsaugos ministro įsakyme, teikia paskirtas Garliavos pirminės
sveikatos priežiūros centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno
ligonine ir kitomis Kauno rajono sveikatos priežiūros įstaigomis, nepaisant jų pavaldumo. Prieš
2020–2021 m. gripo sezoną nemokamai gripo vakcina buvo skiepijami Kauno rajono gyventojai,
kurie norėjo pasiskiepyti, tačiau nepateko į valstybės lėšomis skiepijamų rizikos grupes. Gripo
vakcina buvo paskiepyta maždaug 1,5 tūkst. Kauno rajono gyventojų ir savivaldybės, seniūnijų,
ugdymo įstaigų, globos, socialių paslaugų, visuomenės sveikatos biuro, bibliotekų, muziejų, kultūros,
sporto mokyklos darbuotojų, kurie to pageidavo. Ketvirti metai tęsiama priemonė „Naujo vaikų
mitybos organizavimo modelio diegimas pilotinėse Kauno rajono savivaldybės mokyklose“, kuri
2020 m. padėjo Kauno rajono mokyklose užtikrinti kokybišką ir saugų, atsižvelgiant į COVID-19
keliamas butinąsias sąlygas maitinimo organizavimui mokyklose, nemokamą maitinimą pirmokams
ir priešmokyklinio ugdymo vaikų grupėms. Dėl ektremaliosios situacijos, skelbiamų karantinų ir
įvairių veiklų varžymo, 2020 m. nebuvo skelbiamas konkursas bendruomenių sveikatinimo
projektams. Dižioji lėšų dalis buvo nukreipta pandemijos valdymui.
Lietuvos Respublikoje paskelbus ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 ligos, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo sprendimais, 2020 m. savivaldybės gydytojas tikslinius ir profilaktinius
tyrimus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) savivaldybės asmens sveikatos priežiūros ir
socialinės globos įstaigose, ištyrimą greitaisiais serologiniais testais savivaldybės teritorijoje esančių
įstaigų ir įmonių darbuotojus, nurodytus teisės aktuose.
Kauno rajono savivaldybė dalyvauja Sveikatą stiprinančio Kauno regiono (toliau – SSKR),

79

kuris yra Pasaulio sveikatos organizacijos „Europos sveikų regionų“ tinklo narys, veikloje. Kauno
regiono plėtros tarybos sprendimu Savivaldybės gydytoja patvirtinta SSKR darbo grupės pirmininke,
kurios pagrindinės funkcijos – SSKR priemonių planavimas, koordinavimas ir įgyvendinimas.
Savivaldybės gydytojas 2020 m. įgyvendindamas Savivaldybės strateginius tikslus:
➢ inicijavo 4 savivaldybės viešųjų įstaigų įstatų ir pareigybių sąrašų bei valdymo struktūrų
atnaujinimą;
➢ parengė

19

Savivaldybės

tarybos

sprendimų

projektų,

11

mero

potvarkių,

19 Administracijos direktoriaus įsakymų;
➢ pagal kompetenciją dalyvavo nuolatinių ir laikinųjų komisijų ir darbo grupių veikloje;
➢ aktyvavus Kauno rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, aktyviai
dalyvavo organizuojamose posėdžiuose;
➢ 2020 m. pabaigoje pradėjo koordinuoti vakcinacijos nuo COVID-19 ligos procesą Kauno
rajono savivaldybėje.
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KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMA (8)
08.01 tikslas. Plėtoti subalansuotą kultūros infrastruktūrą, įtraukiant gyventojus į kultūrinę
veiklą, ir puoselėti kultūros paveldą.
08.01.01 uždavinys. Tobulinti Kauno rajono kultūros įstaigų infrastruktūrą ir materialinę
bazę.
21. KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS
2020 m. gerinta kultūros įstaigų infrastruktūra. Kultūros centruose buvo atlikta darbų už
25600 Eur. Atliktas stogo remontas, ventiliacijos, lietaus sistemų atnaujinimo darbai Vandžiogalos
laisvalaikio salėje, patalpų remontai Vilkijos, Ežerėlio centruose, Linksmakalnio, Ilgakiemio
laisvalaikio salėse, įrengta lauko pakyla Rokuose.
Pradėta Ramučių kultūros pastato rekonstrukcija. Šiais metais investuota 732576 Eur, iš jų
– 500000 Eur Kultūros ministerijos ir 232576 Eur Kauno rajono svaivaldybės skirtos lėšos.
Parengtas Raudondvario dvaro Pietų oficinos tvarkybos darbų techninis projektas (35000
Eur), A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus namo katilinės ir wc remonto projektas (2000 Eur). T.
Ivanausko Obelynės sodyboje įrengta priešgaisrinė ir saugos signalizacijos (5243) eur, automobilių
stovėjimo aikštelė (11 000 Eur) (9 lent.).

Metai
2016

2017

2018

2019

9 lent. Lėšos, skirtos kultūros įstaigų infrastruktūrai gerinti 2016 – 2020 m.
Savivaldybės lėšos
Atlikti darbai
tūkst. Eur
Linksmakalnio l. s. patalpų remontas; Ramučių k. c.
26,43
Elektros instaliacijos keitimas
Babtų k. c. Elektros instaliacijos keitimo darbai, sanitarinių
patalpų ir stogo dangos remontas, Ramučių k. c. Šildymo sistemos ir
priesalio remontas, Raudondvario k. c. Sanitarinių patalpų ir parketo
remontas, Samylų k. c., Rokų l. s. elektros instaliacijos ir šviestuvų
125,13
keitimo darbai, Vilkijos k. c. Stogo remontas ir Liučiūnų l. s. elektros
instaliacijos keitimo darbai, Ežerėlio mažosios salės remontas, A. ir J.
Juškų etninės kultūros muziejaus pastato remontas, T. Ivanausko
sodyboje, Obelynėje, sanitarinių mazgų ir nuotekų valymo įrenginių
bei balkono remontas.
Babtų k. c. Salės remontas, fojė ir koridorių grindų dangos
atnaujinimas bei sienų sutvarkymas, elektros instaliacijos
sutvarkymas; Vandžiogalos l. s. laiptų remontas; Garliavos sporto ir
kultūros centro vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas; Raudondvario
k. c. Salės ir fojė remontas; Ramučių k. c. Rekonstrukcijos projekto
174,10
parengimas; Samylų k. c. Nugriautas senas ūkinis pastatas ir įsigytas
konteinerinis namelis, skirtas ūkio reikmėms; Piliuonos laisvalaikio
salei nupirkta įranga; Liučiūnų l. s. atliktas tualetų remontas; atnaujinta
A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus elektros instaliacija ir
apšvietimo sistema.
Babtų k. c. Fasadinės sienos remontas; Vandžiogalos l. s.
stogo remontas, lietvamzdžių keitimas; Ežerėlio k. c. Viso kiemo
173,6
asfaltavimo darbai; Garliavos sporto ir kultūros centro pagrindinės
salės apšvietimo sistemos rekonstrukcija, keitimas į LED šviestuvus
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78,843
232,576
(Ramučių KC)

2020

su valdymo bloku; Raudondvario k. c. Tarnybinio įėjimo remontoapdailos darbai; Ramučių k. c. Neveronių l. s. 3 darbo kabinetų
kosmetinis remontas, scenos apšvietimo instaliacijos atnaujinimas;
Lapių l. s. salės apšvietimo instaliacijos keitimas; Voškonių l. s. 4
darbo kabinetų kosmetinis remontas; Samylų k. c. Salės ventiliacijos
įrengimas; Roku l. s. vandentiekio remonto darbai, aktų salės elektros,
scenos apšvietimo, salės perimetro remontas, kontrolinio skaitiklio
įrengimas ir perjungimo darbai, WC remontas; Ilgakiemio l. s. aktų
salės grindų pakeitimas; Vilkijos k. c. Lauko laiptų atnaujinimas,
apsauginių plokščių ir kampų salėje įrengimas, sienų perdažymas;
Liučiūnų l. s. elektros instaliacijos atnaujinimas, durų keitimas
pagrindiniuose perėjimuose, grindų renovacija, sienų ir lubų remontas;
A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejuje įrengta apsauginė ir
priešgaisrinė signalizacija.
Buvo atliktas stogo remontas,ventiliacijos, lietaus sistemų
atnaujinimo darbai Vandžiogalos laisvalaikio salėje, patalpų remontai
Vilkijos, Ežerėlio KC, Linksmakalnio, Ilgakiemio laisvalaikio salėse,
įrengta lauko pakyla Rokuose.
Pradėta Ramučių kultūros pastato rekonstrukcija. Parengti:
Raudondvario dvaro Pietų oficinos tvarkybos darbų techninis
projektas, A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus namo katilinės ir
wc remonto projektas. T.Ivanausko Obelynės sodyboje įrengta
priešgaisrinė ir saugos signalizacijos, automobilių stovėjimo aikštelė .

Kultūros centrai įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 138357 Eur: kompiuteriai, garso ir
šviesos aparatūra, mobilieji telefonai, projektoriai, apšvietimo sistemos, kabinetų baldai, roletai,
scenos užuolaidos, kilnojama lauko scena, lauko renginių baldai, palapinės, kino ekranai, parodos
eksponavimo sistema.
Kauno rajono muziejuje Raudondvario pilyje įrengta nauja J. Naujalio ekspozicija (2050
Eur.), atnaujinta parodinių ervių apšvietimo sistema (8000 Eur).
Kuriama šiuolaikiška, saugi, estetiška gyventojų informaciniam ir kultūriniam ugdymui,
laisvalaikiui pritaikyta bibliotekų materialinė ir techninė bazė.
Viešosios bibliotekos Čekiškės padalinys perkeltas į Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos
naują priestatą, iš Savivaldybės biudžeto lėšų vykdoma Užliedžių bei Ramučių bibliotekų patalpų
rekonstrukcija.
Viešosiose bibliotekose nuo 2018 m. tęsiamas respublikinio, iš ES struktūrinių fondų
finansuojamo,

projekto

„Gyventojų

skatinimas

išmaniai

naudotis

internetu

atnaujintoje

infrastruktūroje“ (laikotarpis 2018 – 2021 m.) įgyvendinimas, kurio dėka jau atnaujinta 65 proc.
vartotojams skirtų kompiuterių. 2020 m. Viešojoje bibliotekoje ir 5 padalinių bibliotekose atnaujinta
kompiuterinė įranga vartotojams (16 kompiuterių), įdiegti daugiafunkciniai įrenginiai, projektoriai,
kokybiškas internetas. Iš biudžeto lėšų Viešoji biblioteka įsigijo 14 stacionarių kompiuterių, 23
planšetinius kompiuterius projektų vykdymui, edukacinėms veikloms ir mokymams. Viso už 13,2
tūkst. Eur. Įsigyta įvairių programų licencijų nuotolinėms veikloms vykdyti už 4,3 tūkst. Eur.
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Neformaliojo vaikų švietimo, stovyklų ir laisvalaikio užimtumo veikloms organizuoti
bibliotekose buvo kuriamos mokymosi ir laisvalaikio erdvės. Dalyvaujant Savivaldybės
finansuojamame projekte, skirtame vaikų užimtumui, įsigyta lauko, stalo žaidimų, įvairių edukacinių
priemonių už 7905 Eur. Dalyvaujant respublikiniame projekte, buvo atnaujinta kompiuterinė ir
programavimo technika už 38810 Eur. Iš Viešosios bibliotekos biudžeto suaugusių skaitytojų ir
skaitytojų vaikų neformaliam ugdymui buvo įsigyta priemonių, kompiuterinės įrangos už 3400 Eur.
08.01.02 uždavinys. Globoti etninę kultūrą, vietos tradicijas ir kultūros paveldą.
Spalio mėnesį Ramučių kultūros centro Domeikavos laisvalaikio salėje vyko Respublikinio
tautodailės konkurso „Aukso vainikas“ Kauno krašto atrankinio turo paroda. Pirmos vietos
laimėtojams Aldutei Marytei Sadauskienei (Vaizdinė dailė) ir Ričardui Grekavičiui (Kryždirbystė)
atiteko garbė atstovauti Kauno kraštą respublikiniame baigiamajame etape, kuriame abu buvo
apdovanoti specialiaisiais diplomais – R. Grekavičiui (kalviškos saulutės) už kalvystės amato
meistrystę ir savitą stilių. A. M. Sadauskienei (tapyba) už naiviosios tapybos puoselėjimą ir kolekcijos
vientisumą.
Piliuonos tapybos studijos vadovės Reginos Kapočiūtės Juodžbalienės tapybos darbai
pristatyti tarptautinėje pasaulio taikos meno (World Peace art exhibition 2020) parodoje, Japonijoje.
I-ąjame respublikiniame Antano ir Jono Juškų užrašytų dainų konkurse Ežerėlio kultūros
centro Zapyškio laisvalaikio salės folkloro ansamblio ,,Altonė“ dalyviai Tomas Selickas ir Miglena
Perminienė tapo diplomantais.
Tautodailės metams pažymėti sukurtos vaizdo instaliacijos ant Samylų kultūros centro ir
laisvalaikio salių pastatų. Parengta kraštotyrinė – etnografinė medžiaga Ramučių kultūros centro
internetinei svetainei „Etno kultūra“. Ramučių kultūros centro etnografė Jolanta Balnytė kartu su
LNKC etninės kultūros skyriaus specialistėmis suorganizavo kraštotyrinę – etnografinę ekspediciją
po Batniavos ir Ringaudų apylinkes. Tautodailininkai – Aurelija Rukšaitė ir Kazimieras Martinaitis
apdovanoti Kauno rajono II laipsnio garbės ženklais ir diplomais.
Išleistas virtualus 7 pasakų vaizdo įrašų rinkinys „Pasakų savaitė“, vyko įvairios virtualios
etnokūrybos dirbtuvėlės, įvairios edukacijos, parodos, konkursai, koncertai, žaidimai, straipsniai apie
tradicines šventes. Buvo vykdomas ekspedicinių garso įrašų skaitmenizavimas ir kt.
08.01.03 uždavinys. Sudaryti bendruomenei sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje, stiprinti
bendruomenės kūrybines galias ir efektyvinti bibliotekų informacinę ir kultūrinę veiklą.
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Paskutiniai akcentai minint Lietuvos muzikos patriarcho, kompozitoriaus, pedagogo,
vargonininko, chorvedžio, pirmosios Lietuvoje dainų šventės rengėjo ir vyriausiojo dirigento,
profesionaliosios lietuvių muzikos pradininko Juozo Naujalio 150 – osios gimimo metines, buvo šių
metų vasario 16-osios šventėje Raudondvaro menų inkubatoriuje pristatyta Nacionalinio Kauno
dramos teatro sukurta muzikinė draminė pjesė „Žodžio vakaras. Naujalis kitaip“ (režisierius Agnius
Jankevičius) ir liepos mėnesį visuomenei pristatyta vinilinė plokštelė, kurią parengė Kauno rajono
savivaldybės partneriai Kauno filharmonija ir Kauno valstybinis choras (vadovas Petras Bingelis).
2020 m. vasario 20 – 23 d. visi Kauno rajono kultūros centrai pristatė savo veiklas,
didžiausius rajono renginius tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. Kauno rajono stendas buvo
parengtas estetiškai, informatyviai ir inovatyviai. Mugės lankytojai galėjo ne tik susipažinti su Kauno
rajono gražiausiomis vietomis vaizdo ekrane, gauti bilietus į svarbiausius rajono renginius, bet ir
pajusti, užuosti bei patirti Kauno rajono dvasią. Kauno rajono muziejus mugėje pristatė savo
vykdomas edukacines programas bei pakvietė apsilankyti Kauno rajone.
Kultūros įstaigos, kaip ir visos Kauno rajono biudžetinės įstaigos, karantino metu mobilizavo
darbuotojus nuotoliniam darbui. Gyventojams buvo pasiūlytos naujos interaktyvios, nuotolinės
paslaugos.
2020 metais Kačerginė tapo Mažoji Lietuvos kultūros sostine. Šio projekto
tikslai – didinti miestelio žinomumą, suburti kultūros lauko dalyvių tinklą, atverti naujas erdves
kultūriniam turizmui. Sostinės devizas: „Praeitis kuria ateitį“. Kauno rajono savivaldybė projekto
įgyvendinimui skyrė 23000 eurų. Buvo suorganizuota 15 renginių, iš kurių tradiciniai: Muzikiniai
Liepos vakarai, Kačerginės kurorto šventė, Tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris 2020“ sueiga
Kačerginėje, III-sis Tarptautinis tapytojų pleneras „Pradžia – žvejų kaimelis“. Naujai inicijuoti:
pusiaužiemio šventė „Pažadink barsuką“, Kauno Lėlių teatro gimtadienis Kačerginėje, inividualus
bėgimas „Kačerginė 2020“, Prano Mašioto kūrybinė laboratorija, Šeimų kūrybinė dirbtuvėlė
„Pasigauk svajonių žuvį“. Kartu su projekto Kaunas 2022 organizatoriais buvo suregti 3 ryškūs
renginiai, kuriuose dalyvavo Kaunas 2022 kultūros ambasadoriai: filosofas Gintautas Mažeikis,
fotožurnalistas Artūras Morozovas, rašytoja Aldona Ruseckaitė. Laimėti 3 projektai, pritraukta 15
bendradarbiavimo partnerių ir rėmėjų. Renginiuose talkininkavo apie 50 bendruomenės savanorių,
sukurtas Kačerginė mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2020 Facebook profilis, kuris aktyviai veikė
visus metus, stiprino, jungė, palaikė projekto veiklą pandemijos metu. Kačerginė pasipuošė
išliekamosios vertės kūriniais: pasaulio medžio skulptūrų čempiono Raimondo Uždravio sūpyne,
menininko Vytenio Jako gatvės meno kūriniu, tarptautinio tapytojų plenero ,,Pradžia žvejų kaimelis“
paveikslų ekspozicija.
Suorganizuotos valstybinės šventės ir tradiciniai renginiai: Laisvės gynėjų dienai paminėti
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Juragiuose ir Sitkūnuose, Vasario 16 d. minėjimas Raudondvario pilyje, Valstybės dienos šventė
Zapyškyje, medžio drožėjų pleneras „Lipantys iš vandens“ ir „Pėdos marių dugne“ prie Samylų
įlankos, „Skambantis kadagių slėnis“ Arlaviškėse, respublikinis aitvarų festivalis „Aitvarai žemei ir
dangui“. Roko muzikos festivalis „Gatvės rokas“ sėkmingai įgyvendintas Drive in kino formatu.
Koncertas buvo pritaikytas ir klausos negalią turintiems žmonėms.
Liepą Kulautuvos pušyne nuskambėjo dvidešimtasis bardų festivalis „Akacijų alėja“. Nors
dėl Covid viruso renginio žiūrovų skaičius buvo apribotas iki 1 tūkstančio žmonių,tačiau daugybė
festivalio gerbėjų turėjo galimybę stebėti tiesioginę transliaciją nuotoliniui būdu ir mėgautis žinomų
atlikėjų muzika.
Atsivėręs visuomenei naujas paveldo objektas – Senoji Zapyškio šv. Jono Krikštytojo
bažnyčia suteikė naujas erdves kultūrinėms veikloms. Tiek pačios bažnyčios erdvė, tiek jos prieigos
sulaukė profesionalių atlikėjų koncertų įvairių renginių metu (Valstybės dienos paminėjimas,
,,Aitvarų festivalis“, Kaunas Jazz koncertai ir kt.).
Atslūgus pirmajai pandemijos bangai, atostogaujantiems rajono vaikams buvo pasiūlyta plati
užimtumo programa Per vasarą ir rudenį Kauno rajono kultūros įstaigose vykdytos 52 vasaros poilsio
stovyklų ir neformalaus vaikų užimtumo programų veiklos. Kultūros centrai, muziejus ir bibliotekos
pasiūlė vaikams ypatingai didelę užimtumo įvairovę. Vaikai piešė, mokėsi šokių, dainavo, muzikavo,
statė teatro spektaklius, kūrė rankdarbius ir gaminius iš molio, žaidė judriuosius ir etno žaidimus,
mokėsi gaminti, lankėsi gražiausiose ir įdomiausiose Kauno rajono vietose. Šioms veikloms įstaigos
gavo viso 64106 Eur finansavimą iš Švietimo ir mokslo ministerijos bei Kauno rajono savivaldybės.
Kauno rajonas kartu su Kauno miestu toliau vykdo projektą „Kaunas – Europos kultūros
sostinė 2022“. Kauno rajono gyventojai buvo įtraukti į programų veiklas: „Modernizmas ateičiai“,
„Atminties biuras“, „Dizainas visiems“ ir „Landšafto projektų vystymas“, „Fluxus labas“, „Gerumo
dienos iniciatyva“, „Kultūros sektoriaus partnerystės“, „Šiuolaikinės seniūnijos“. Surengtas 2 dienų
tarptautinis kultūros forumas. Forume dalyvavo Kauno rajono kultūros, švietimo įstaigų darbuotojai.
Ramučių kultūros centro Domeikavos laisvalaikio salės ir Ežerėlio kultūros centro kultūros
darbuotojos vyko į darbinę komandiruotę – Europos kultūros sostinę Galway 2020.
Sulaukta 20 skirtingų paraiškų jungtis į Laimės dieną. Renginiai atidėti dėl COVID-19
pandemijos. Startavo projektas „Kultūra į namus“, kuriame Kaunas 2022 ambasadoriai, menininkai
siūlė kultūros rekomendacijas, ką veikti karantino metu – parengta ir išviešinta 15 rekomendacinių
video.
Kačerginėje įvyko leidinio “Ateities kurortas“ pristatymas. Programos „Visi kaip vienas“
projektu „Fluxus labas – bendruomenių laboratorijų iniciatyvos surengta 11 pasirodymų .
Programos „Modernizmas ateičiai“ architektūrinės restauracijos dirbtuvės organizavo vizitą
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į Obelynę. Jo metu nufilmuotas kviečiamasis video interviu su muziejininku ir muziejaus vadovu.
Programos „Kultūros sektoriaus partnerystės“ festivalio „ConTempo“ Kauno rajone vyko 8
spektakliai skirtingose seniūnijose.
Šiuolaikinių seniūnijų programai 2020 metais buvo atrinktos 8 seniūnijos: Kačerginės,
Kulautuvos, Babtų, Domeikavos, Samylų, Raudondvario, Ežerėlio ir Lapių. Šioje programoje 15
Kauno rajono seniūnijų dalyvaus iki pat 2022-ųjų. Aktyviai rajono bendruomeninės organizacijos ir
kultūros įstaigos įsijungė į projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ įgyvendinimą. Vyko renginiai, akcijos
Karmėlavoje, Raudondvaryje, Ringauduose, Lapėse, Garliavos apylinkėse, Garliavoje, Kulautuvoje,
Domeikavoje, Samyluose. Babtų seniūnijoje iškilo mažosios architektūros objektai. Surengtos dvi
parodos Zapyškio bažnyčios prieigose eksponuotos architekto G. Prikockio Zapyškio vizualizacijos,
o bažnyčios viduje eksponuotos istorinės nuotraukos, gautos iš VDKM fondų. Vilkijos miesto
centriniame stende prie bažnyčios instaliuotas ir bendruomenei viešai pristatytas istorinis – meninis
E. Rudinskos žemėlapis bei parengtos ir spaudai atiduotos pagalvių raštų parodos fotografijos ir apie
rengiamus gatvės meno planus Vilkijoje bendruomenei pristatė grafikas Tadas Šimkus.
Garliavos apylinkių seniūnijoje suorganizuota akcija „Atiduok rakandus menui“. Vyko
kūrybines Steampunk dirbtuvės ir sukurta skulptūra, organizuota muzikinė, pažintinė, kultūrinė
kelionė traukiniu, pristatytas Subjektyvus Garliavos apylinkių atlasas ir sukurta keliaujanti
„Garliavos apylinkių seniūnijos subjektyvaus atlaso“ paroda, kuri buvo eksponuojama Ilgakiemio
laisvalaikio salėje. Linksmakalnyje suorganizuotas renginys „Radijo angelai: piknikas“. Menininkas
Gytis Dovydaitis sukūrė filmą apie Linksmakalnio gyventojus. Rokuose suorganizuotas ,,Molio
kelias“, kurio metu pastatytas Rokų knygų namelis, sukurtos molio instaliacijos. Įvykdyta Kalėdinė
iniciatyva „Kalėdos į kiemus“ – su specialiu autobusu aplankytos rajono seniūnijos, kurios dalyvauja
„Šiuolaikinių seniūnijų“ procese.
2020 metais su pandemija susijusi situacija pakeitė įprastą gyveniną, pakoregavo mėgėjų
meno kolektyvų planus. Daug numatytų 2020 metams veiklų persikėlė į virtualią erdvę, daug
numatytų renginių nukelti į kitus metus. Vyko Kauno rajono dainų šventės parengiamoji
organizacinių ir kūrybinių darbo grupių veikla, mėgėjų meno kolektyvai intensyviai ruošė dainų 2020
m. šventės sukurtos programos repertuarą. Dėl COVID – 19 balandžio mėnesį Dainų šventė buvo
atšaukta.
Sėkmingiausias profesionalaus ir mėgėjų meno atlikėjų bendradarbiavimo reginysDomeikavos, Babtų ir VDU muzikos akademijos studentų chorų su profesionaliais atlikėjais sukurta
H. Naglio ir A. Stankevičiaus kantata „Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“. Kantata pristatyta
Domeikavoje, Babtuose, Raudondvaryje, vyko premjeros tiesioginė transliacija, kurią stebėjo
Lietuvos bei Kanados žiūrovai.
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Įvyko lėlių teatrų „Molinuko teatras“ peržiūra. Vilkijos kultūros centro Liučiūnų lėlių teatras
virtualiai

dalyvavo

regioninėje

apžiūroje.

Įvyko

tradicinės

respublikinės

teatrų

apžiūros – šventės „Atspindžiai“ rajoninis turas.
18 Kauno rajono kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų dalyvavo respublikinio solistų ir
vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai 2020“ rajoniniame ture. Į regioninį turą buvo
atrinkta 14 kolektyvų. Regioniniai ir finaliniai šio konkurso turai perkelti į 2021 metus.
Ežerėlio kultūros centro Ringaudų laisvalaikio salės liaudiškų šokių ansamblis ,,Rasa“
dalyvavo tarptautiniame konkurse Prahoje (Online) „The Festival Bridges“ ir laimėjo I vietą
ansamblių kategorijoje. Liaudiškų šokių ansamblio ,,Rasa“ orkestras dalyvavo tarptautiniame
konkurse Austrijoje „Vienna stars 2020“. Konkurse ansamblio orkestras iškovojo I – ąją vietą.
Tęsiama Tautinio kostiumo programa. 2016 – 2020 metais iš Vyriausybės biudžeto gauta
33,83 tūkst. Eur, iš Savivaldybės – 83,71 tūkst. Eur (10).
10 lent. Kultūros ministerijos ir Kauno r. savivaldybės skirtos lėšos tautiniams kostiumams įsigyti 2016 – 2020 m.
Finansavimą skyrė tūkst. Eur
Tautinius kostiumus įsigiję kolektyvai
Metai Kultūros
Savivaldybė
ministerija
„Viešia“ (folkloras), „Kupolio rožė“ (liaudiški šokiai), „Džiaukis“ (liaudiški
šokiai), „Vėjo malūnėlis“ (vaikų liaudiški šokiai), „Altonė“ (folkloras),
2016
7,3
26,95
„Senolės“ (folkloras), „Gegutala“ (folkloras), „Griežlė“ (folkloras),
„Algupys“ (pučiamųjų orkestras)
„Altonė“ (folkloras), „Volungė“ (liaudiški šokiai), „Mintinis“ (liaudiški
2017
2,0
15,0
šokiai), „Vėrupė“ (folkloras), „Viešia“ (folkloras)
„Gegutala“ (folkloras), „Senolės ir vaikaičiai“ (folkloras), „Rokai“
(liaudiški šokiai), „Verpetukas“ (liaudiški šokiai), „Karklė“ (folkloras),
„Kupolio rožė“ (liaudiški šokiai), „Ąžuolas“ (liaudiški šokiai), „Algupys“
2018
1,00
15,86
šokėjų grupė, „Piliarožė“ (folkloras), „Nemuno vingis“ (kapela),
„Džiaukis“ (liaudiški šokiai), „Volungė“ (liaudiški šokiai), jungtinė Samylų
ir Ežerėlio l. šokių grupė.
„Gegutala“ (folkloras) „Vėjo malūnėlis“ (liaud. šokiai), „Rasa“ (liaud.
2019
10,9
10,9
ansambl.), „Piliarožė“ (folkloras), „Džiaukis“ (liaud. šokiai),
Samylų liaud. muz. ansamblis (Rokai).
„Samanėlė“(kapela),
„Viešia“(folkloras),
„Griežlė“(folkloras),
„Ringauda“(folkloras), „Domeikavos seklyčia“(kapela), „Rokai“(liaudiški
2020
12,63
15,00
šokiai), „Gegutala (folkloras), „Piliarožė“(folkloras), „Ąžuolas“(liaudiški
šokiai), „Algupys“(pučiamųjų orkestras).

Toliau tęsiama muzikos instrumentų įsigijimo dalinio finansavimo programa (11).
11 lent. Kultūros ministerijos ir Kauno rajono savivaldybės skirtos lėšos muzikos instrumentams įsigyti 2016 – 2020 m.
Finansavimą
skyrė
Metai
Muzikos instrumentus įsigiję kolektyvai
tūkst. Eur
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Kultūros
ministerija

Savivaldybė

2016

2,63

5,5

2017

1,16

5,0

2018

-

2,0

2019

1,680

4,880

2020

1,950

1,950

„Algupys“ (pučiamųjų orkestras), „Viešia“ (folkloro kapela),
Rokų laisvalaikio salė (kapela), „Senolės“ (folkloro kapela).
„Viešia“ (folkloro kapela), „Samanėlė“ (kapela), „Karklynėlis“
(vaikų kapela), „Altonė“ (folkloras), „Ringauda“ (folkloras).
„Algupys“ (pučiamųjų orkestras).
Raudondvario „Piliarožė“ (folkl.),Rokų kapela, Ežerėlio „Samanėlė“
(kapela), Zapyškio „Altonė“ (folkl.), Babtų „Šventupis“ (kapela),
Domeikavos „Seklyčia“ (kapela), Domeikavos „Seklyčia“ (kapela),
Ramučių „Zversa“ (kapela), Ramučių „Zversa“ (kapela), „Samylų
senolės“ (folkl.).
Raudondvario ,,Piliarožė“ (folkl.), Babtų ,,Šventupis“ (kapela),
Ramučių ,,Zversa“ (kapela).

Kauno rajono muziejuje ir 4 jo padaliniuose - filialuose 2020 m. apsilankė 13390 lankytojų.
Surengtos 23 profesionalaus ir tautodailės meno parodos, iš jų – 3 virtualios parodos, parengtos 7
naujos Kultūros paso edukacijos, suorganizuoti 55 edukaciniai užsiėmimai, 45 renginiai. Muziejus
įsigijo 458 vnt. naujų eksponatų, tame tarpe vertingų, autentiškų Raudondvario grafų Tiškevičių
nuotraukų. Muziejus parengė ir išleido: knygą „Raudondvario dvaras. Laiko ženklai“ II tomą, Kauno
rajono muziejaus Kultūros paso edukacijas pristatantį lankstinuką; Kauno rajono muziejų ir jo
padalinius pristatančius lankstinukus (5 lankstinukai). Parengtas virtualus turas po Kauno rajono
muziejų lietuvių ir anglų kalbomis. Pagaminta 11 kilnojamosios parodos „Su meile Kauno rajonui“
stendų.
Kauno rajono kultūros įstaigos nuolat ieško papildomo finansavimo šaltinių kultūrinei
veiklai vykdyti ir aktyviai rengia projektus Lietuvos kultūros tarybos rėmimo fondui. 2020 m. iš
dalies finansuoti 18 Kauno rajono kultūros įstaigų projektų. Jiems skirta 98620 Eur iš Lietuvos
kultūros tarybos rėmimo fondo (0.). Paremdama Tolygios kultūros raidos programos projektus Kauno
rajono savivaldybė šiems projektams skyrė 26180 Eur. (74 pav.)
98,6
100
80
60
40
20
0

58,3
27,7

21,6

6,8

Iš Kultūros rėmimo fondo gautų lėšų
suma, tūkst. Eur

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.
(8
(6
(2
(12
(18
projektai) projektai) projektai) projektų) projektų)

74 pav. Kultūros ministerijos ir Kultūros rėmimo fondo lėšų, skirtų Kauno rajono kultūros įstaigų projektams
finansuoti, kaita 2016 – 2020 m.

2020 metais rajono kultūros darbuotojai aktyviai kėlė kvalifikaciją Kauno rajono, Kauno
miesto, VšĮ „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, Lietuvos kultūros Tarybos, Lietuvos
nacionalinio kultūros centro rengtuose seminaruose. Kauno rajono švietimo centras organizavo
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pedagoginių psichologinių žinių kurso mokymus rajono kultūros darbuotojams. 20 kultūros
darbuotojų įgijo teisę dirbti neformaliojo ugdymo srityje. Darbuotojai kėlė kvalifikaciją nuotoliniu
būdu.
Viešoji biblioteka su 30 struktūrinių padalinių (filialų) teikė rajono bendruomenei kultūros,
informacijos žinias bei viso gyvenimo mokymosi ir turiningo laisvalaikio paslaugas, prisidėdamos
prie jų gyvenimo kokybės gerinimo. Būdama socialiai atsakinga, Viešoji biblioteka įsijungė į akciją
ir teikė paramą gydytojams 3D spausdintuvu pagaminusi apsauginius veido skydelius.
Karantino laikotarpiu iš esmės pasikeitė bibliotekų veikla, atsirado naujų paslaugų, kurių
didžioji dalis persikėlė į virtualią erdvę ir tapo pasiekiama ne tik bibliotekos vartotojams, bet ir
visiems gyventojams. Viešoji biblioteka ir padalinių bibliotekos aktyviai panaudojo socialinių tinklų
platformą naujos informacijos skelbimui, edukacijų pristatymui, virtualių parodų reklamavimui,
skaitmeninio raštingumo mokymams. Bibliotekininkai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami nuotoliniuose
seminaruose, mokymuose, konferencijose.
2020 m. Viešoji biblioteka parengė ir įgyvendino 3 Kultūros tarybos finansuojamus
projektus „Kultūrinės slinktys Kauno rajone“, „Pažink Kauno rajoną šiuolaikiškai“ ir
„Bibliotekininko sėkmė – mokytis įveikti naujus iššūkius“. Gauta parama 19,0 tūkst. Eur, kurių dėka
bendruomenei organizuoti profesionaliosios kultūros renginiai, parodos, kuriama krašto kultūros
paveldo duomenų bazė ir vykdoma sklaida bei rengiami profesinio ugdymo seminarai 50 - čiai
bibliotekų darbuotojų.
Bibliotekose vyko susitikimai ir diskusijos su mokslo, kultūros, meno atstovais, rašytojais.
Viešojoje bibliotekoje organizuota 11 stambių kultūrinių renginių.
Plečiant krašto kultūros paveldo aktualizavimo veiklas, sukurtas, šiuolaikinėmis
technologijomis paremtas, interaktyvus žaidimas „50 istorijos pėdsakų Kauno rajone“,
supažindinantis su kultūrine aplinka, motyvuojančia keliauti, pažinti savo kraštą. Tai puiki mokomoji
ir laisvalaikio priemonė neformalaus ugdymo užsiėmimuose.
Bibliotekose toliau aktyviai buvo įgyvendinamas respublikinis projektas „Prisijungusi
Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ (vykdomas 2019 - 2021
m.). Dėl šalyje įsigaliojusių COVID - 19 pandemijos draudimų tiesioginiai mokymai buvo perkelti į
virtualią erdvę ir vyko Microsoft Teams platformoje. Nepaisant trukdžių, Kauno rajono savivaldybės
viešoji biblioteka tapo viena iš Skaitmeninio raštingumo mokymų lyderių Lietuvoje didžiųjų
savivaldybų tarpe, apmokiusi 1174 žmones. Tarp 10 geriausių Lietuvos skaitmeninių lektorių ir
Kauno rajono Pagynės bibliotekos lektorė.
Bendradarbiaujant su „Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022”, Viešoji
biblioteka organizavo bendruomeninę iniciatyvą Garliavoje „GarliaKvietį šok!”, kuri sutelkė
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garliaviečius dalyvauti ir šokiu kurti Garliavos identitetą, šokant netradicinėse erdvėse.
Bibliotekose vyko neformalaus vaikų užimtumo ir laisvalaikio veiklos. Kauno rajono
savivaldybė 7,9 tūkst. Eur parėmė Viešosios bibliotekos vaikų neformaliojo švietimo veiklų
projektus: vasaros ir rudens stovyklų organizavimą bei tikslinio užimtumo organizavimą Viešojoje ir
padalinių bibliotekose. Karantino laikotarpiu didžioji dalis veiklų vyko virtualiai. Šiose veiklose
dalyvavo virš 900 rajono vaikų.
Visus metus bibliotekose vyko meniniai - kūrybiniai užsiėmimai, technologiniai
užsiėmimai, skaitymo skatinimo renginiai. Iš viso surengta 1246 edukaciniai užsiėmimai. Bibliotekos
socialiniuose tinkluose bei įvairiose programose pateikė virš 200 sukurtų ir pritaikytų virtualių
edukacijų, kuriomis pasinaudojo mokyklos, moksleiviai bei gyventojai. Tapome Kauno apskrityje
organizuojamos vasaros skaitymų akcijos, į kurią įsijungė 950 skaitytojų ir perskaitė virš 4000 knygų
III-sios vietos laimėtojai.
2020 m. Viešoji ir padalinių bibliotekos surengė 157 renginius, 1095 dailės, tautodailės ir
knygų parodas.
Pagerėjo bibliotekų aprūpinimas naujomis knygomis ir kitais dokumentais. Iš Kultūros
ministerijos ir už papildomai gautas pasiskolintas valstybės lėšas bei Savivaldybės skirtas lėšas
periodinių leidinių užsakymui įsigyta 22,50 tūkst. vnt. naujų dokumentų už 185,3 tūkst. Eur. (75
pav.).
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75 pav. Bibliotekų gautų dokumentų skaičius 2016 - 2020 m.

Pagyvenusių gyventojų saviraiškai ir kūrybiniam laisvalaikiui organizuoti veikė Trečiojo
amžiaus universiteto du fakultetai Viešojoje bibliotekoje ir jos filiale Kačerginėje. Viešojoje
bibliotekoje veikė vaikų ir mamyčių klubas „O+“, tiesiogiai ir nuotoliniu būdu dirbo Meninės
fotografijos studija, Novatoriškos robotikos dirbtuvės. Padaliniuose veikia įvairūs klubai ir būreliai
pagal bendruomenės poreikius.
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2020 m. spalio - lapkričio mėnesį rajono bibliotekose vykdyti vartotojų pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis tyrimai. Rašytinėje ir elektroninėje anketinėse apklausose dalyvavo 1399
respondentai (76 pav.).
1400

1358

1333

1200

1315

1010

1007

1000
800
600
400
200
0
Bibliotekos
aptarnavimo
kokybė

Bibliotekos
knygoms

Bibliotekoje
esančiais
įrenginiais

Bibliotekininkų
konsultacijomis ir
pagalba

Bibliotekos
elektroninėmis
paslaugomis/
internetu

76 pav. Visiškai ar labiau patenkintų bibliotekos teikiamomis paslaugomis, priemonėmis ir aptarnavimu bibliotekos
vartotojų skaičius.

Iššūkis bibliotekoms buvo skaitytojų aptarnavimas knyga bei kultūrinių ir informacinių
poreikių tenkinimas karantino sąlygomis. Per metus vartojų užsiregistravo virš 13 tūkst., tačiau
fizinių lankytojų bibliotekose skaičius ženkliai sumažėjo (nuo 232 tūkst. 2019 m. iki 178,6 tūkst.),
nes gyventojai dėl COVID - 19 pandemijos bijojo dažnai lankytis bibliotekose. Tačiau skaitymas
gyventojams išliko prioritetu, jiems išduota 259,3 tūkst. vnt. dokumentų, tai tik 7458 vnt. mažiau nei
2019 metais. Tapome Kauno apskrityje organizuojamos vasaros skaitymų akcijos, į kurią įsijungė
950 skaitytojų ir perskaitė virš 4000 knygų III-sios vietos laimėtojai.
Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu, socialiniais tinklais, interneto svetaine,
duomenų bazėmis pasinaudojo 211 tūkst. virtualių lankytojų.
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77 pav. Apsilankymų bibliotekoje skaičiaus kaita 2016 – 2020 m.

Bibliotekose dirba 53 kvalifikuoti kultūros darbuotojai, kurie nuolat kelia kvalifikaciją.
Vienuolika darbuotojų gebėjo būti lektoriais ir mokyti rajono gyventojus kompiuterinio raštingumo.
Visi padalinių darbuotojai buvo kompiuterinių mokymų koordinatoriai.
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ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (9)
09.01 tikslas. Plėtoti subalansuotą švietimo ir ugdymo kokybę.
09.01.01 uždavinys. Racionaliai plėtoti mokymo įstaigų tinklą, renovuoti ir modernizuoti
švietimo įstaigas ir jų infrastruktūrą.
22. KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS
2020 m., įgyvendinant Kauno rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2016 – 2020 metų planą,
likviduota Garliavos Jonučių gimnazija, Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija pertvarkyta į VšĮ
VDU Akademijos Ugnės Karvelis gimnaziją, prie Kačerginės pradinės mokyklos prijungtas
Kačerginės daugiafunkcis centras, jis tapo Kačerginės mokykla-daugiafunkciu centru. Nuo 2020 m.
rugsėjo 1 d. pakeistas Raudondvario lopšelio - darželio pavadinimas į Raudondvario lopšelį-darželį
„Vyturėlis“.
Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Savivaldybė įsteigė ikimokyklinio amžiaus vaikams 1037 vietas:
460 – moduliniuose darželiuose (12 lent.), 210 – pritaikytose Savivaldybės patalpose (13 lent.), 85 –
Savivaldybės švietimo įstaigose (14 lent.), 110 – šeimos modelio darželiuose, 12 – pagal
bendradarbiavimo sutartį Jonavos savivaldybėje.
12 lent. Moduliniai darželiai
Eil. Nr.

Vieta

Grupių skaičius

Vietų skaičius

Priimtų vaikų
skaičius

1.

Akademijoje, prie Akademijos Ugnės
10
200
170
Karvelis gimnazijos
2.
Užliedžiuose, senojo Giraitės darželio
3
60
60
sklype (Akacijų g. 5)
3.
Užliedžiuose,
prie
Domeikavos
gimnazijos Užliedžių skyriaus (Ledos g.
6
120
21
2). *
4.
Garliavoje, prie Garliavos lopšelio4
80
70
darželio „Obelėlė"
Moduliniuose darželiuose iš viso:
23
460
321
*Domeikavos gimnazijos Užliedžių skyriaus renovacijos metu 5 modulinių grupių patalpose šiuo metu mokosi
pradinių klasių mokiniai.
13 lent. Savivaldybės patalpų pritaikymas
Eil.
Nr.
1.

Vieta

Raudondvario
lopšelyje-darželyje
„Vyturėlis“
2.
Ilgakiemio kultūros centro patalpose
3.
Voškoniuose
(buvusios
mokyklos
patalpose)
Pritaikius Savivaldybės patalpas iš viso:

Grupių skaičius

Vietų skaičius

Priimtų
skaičius

vaikų

6

120

120

2

30

30

3

60

50

11

210

200
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14 lent. Grupių steigimas Savivaldybės švietimo įstaigose
Eil.
Nr.
1.

Vieta

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
(priešmokyklinė grupė)
2.
Girionių darželis (lauko grupė)
3.
Piliuonos gimnazijos Viršužiglio skyrius
4.
Kačerginės daugiafunkcis centras (lauko
grupė)
5.
Ilgakiemio mokykla-darželis
Savivaldybės švietimo įstaigose iš viso:

Grupių
skaičius
1

Vietų skaičius

1
1
1

15
20
15

15
15
15

1
5

15
85

15
75

20

Priimtų
vaikų skaičius
15

2020 m. spalio 5 d. Domeikavoje (Luknės g. 1) atidarytas 8 grupių darželis, kurį lanko 160
vaikų. Išskirtinės architektūros darželį naujame kvartale pastatė privatūs investuotojai, patalpas iš jų
išsinuomojo Kauno rajono savivaldybė.
2020 m. pradžioje Kauno rajone veiklą pradėjo naujas privatus darželis – UAB „STEAM
pasaulis“ (Gluosnių g. 5, Ramučių k.), kurio ugdymo programa sudaryta pagal STEAM metodologiją.
2020 m. bendrojo ugdymo įstaigose vykdyti renovacijos ir rekonstrukcijos darbai, pagerintos
edukacinės aplinkos. Savivaldybė 2020 m. švietimo įstaigų modernizavimui skyrė 120 tūkst. Eur,
remonto ir avarijų likvidavimui – 193 tūkst. Eur, mokyklų tinklo optimizavimo ir darželių tinklo
pertvarkos programos darbams – 1,25 mln. Eur.
Renovuotos švietimo įstaigos: Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija, Zapyškio pagrindinės
mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupių pastatas, Ilgakiemio mokykla-darželis. Modernizuotas
Raudondvario lopšelis-darželis „Vyturėlis“, pagerintos edukacinės aplinkos VšĮ VDU Akademijos
Ugnės Karvelis gimnazijoje. Pradėta rekonstruoti Šlienavos pagrindinė mokykla, Lapių lopšelisdarželis, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos Ramučių skyrius.
09.01.02 uždavinys. Pagerinti ugdymo proceso kokybę.
2020 m. 15 (53,6 proc.) švietimo įstaigų vykdė 31 tarptautinį „Erasmus+“, „Nordplus“,
ESFA programų projektą ir gavo 173,6 tūkst. Eur. 2020 m. buvo laimėta 14 naujų tarptautinių
mokyklinių projektų, kurių vertė 418,8 tūkst. Eur. Aktyviausiai projektinėje veikloje dalyvavo
Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija (6), Raudondvario gimnazija (4), Domeikavos gimnazija (3),
Kulautuvos pagrindinė mokykla (3), Garliavos Juozo Lukšos gimnazija (2), Garliavos Jonučių
progimnazija (2), Neveronių gimnazija (2), Vilkijos gimnazija (2).
Nacionalinė švietimo agentūra Lietuvos savivaldybėms nupirko kompiuterinę įrangą,
reikalingą ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu. Kauno rajono savivaldybei buvo skirta
kompiuterinės įrangos už 176,0 tūkst. Eur. 875 planšetiniai kompiuteriai ir 31 nešiojamasis
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kompiuteris buvo išdalinti mokiniams, kurių šeimos yra socialiai pažeidžiamos arba neturi galimybės
vaikų aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis. Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija Kauno rajono savivaldybės mokytojams darbui nuotoliniu būdu nupirko 68
nešiojamuosius kompiuterius už 39,1 tūkst. Eur.
Iš Savivaldybės biudžeto ugdymo įstaigoms buvo nupirkta kompiuterinės įrangos ir
skaitmeninių ugdymo priemonių už 64,1 tūkst. Eur. Už 42,0 tūkst. Eur kompiuteriais buvo aprūpinta
17 švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas. 21,6 tūkst. Eur buvo skirta
bendrojo ugdymo mokykloms EDUKA licencijoms įsigyti.
Iš viso 2020 m. švietimo įstaigų skaitmeninio ugdymo plėtrai panaudota 259,0 tūkst. Eur.
2020 m. „Visos dienos mokyklos modelio“ įgyvendinimo veiklas vykdė Akademijos
mokykla-darželis „Gilė“, Rokų mokykla-darželis, Batniavos, Kačerginės, Panevėžiuko mokyklosdaugiafunkciai centrai ir Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinė mokykla.
Čekiškės Prano Dovydaičio, Piliuonos gimnazijos, Ežerėlio, Kulautuvos, Šlienavos
pagrindinės mokyklos ir Garliavos Jonučių progimnazija dalyvavo Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“, kurio tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi
pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose. Garliavos Jonučių progimnazijai
skirta 324 866 Eur veiklos tobulinimo planui 2020–2021 m. įgyvendinti. Progimnazijoje atnaujinta
biblioteka, įkurtas dendrologinis takas, rengiamos gamtos mokslų, menų, muzikos laboratorijos,
lauko klasės, teikiama papildoma pagalba gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų mokiniams,
tobulinami mokytojų technologiniai, anglų kalbos įgūdžiai, kuriamos CLIL programos 2-4 ir 5-8
klasėms (integruotas anglų kalbos ir gamtamokslinių mokomųjų dalykų kursas), perkama įranga
probleminiam mokymuisi (PROMODI) tobulinti. Čekiškės Prano Dovydaičio, Piliuonos gimnazijos,
Ežerėlio, Kulautuvos, Šlienavos pagrindinės mokyklos, padedant konsultantams, pasirengė 2 metų
veiklos tobulinimo planus ugdymo kokybei gerinti. 2020–2021 m. m. šioms mokykloms skirta 126
378 Eur. 15 proc. (t. y. 24 345,9 Eur) šių lėšų skyrė Savivaldybė. Lėšos naudojamos mokinių
konsultacijoms, mokymosi pagalbai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti,
edukacinėms aplinkoms kurti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti.
Kauno rajono savivaldybės ir Vytauto Didžiojo universiteto inciatyva įsteigtą Talentingų
mokinių akademiją 2020 m. lankė 74 mokiniai iš 15 Kauno rajono bendrojo ugdymo įstaigų. Mokiniai
lankė 5 modulius: asmeninio augimo, matematikos ir gamtos mokslų, socialinių ir humanitarinių
mokslų, menų, technologijų.
Mokyklose ugdymo karjerai programa integruojama į ugdymo procesą arba vykdoma per
tikslingai numatytas veiklas. Pradėta įgyvendinti Kauno rajono savivaldybės 2020–2022 m. STEAM
krypties profesinio orientavimo programa, kurios paskirtis – užtikrinti kryptingą į STEAM mokslo
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sritis orientuotų profesinio orientavimo paslaugų prieinamumą, veiksmingumą ir sudaryti sąlygas
mokiniams įgyti karjeros kompetencijų, atliepiančių šalies ir Kauno rajono darbo rinkos poreikius.
Užtikrinant projekto „Lyderių laikas 3“, skirto pozityviam mokytojų, mokinių ir jų tėvų
bendradarbiavimui, naujų mokymosi strategijų diegimui, mokytojų emocinių kompetencijų
gerinimui, tolesnę sklaidą buvo sudaryta projekto Tvarumo palaikymo grupė. Projekte dalyvavusios
mokyklos sukūrė mokymosi, bendravimo su kitomis mokyklomis tinklus, organizavo profesinius
dialogus. Iš viso projekto tvarumo palaikymo veiklose dalyvavo 18 bendrojo ir ikimokyklinio
ugdymo mokyklų.
Siekdama pagerinti mokinių skaitymo gebėjimus Savivaldybė suteikė galimybę mokiniams,
jų tėvams, mokytojams nemokamai naudotis MB „Vyturio“ leidyklos skaitmenine knygų skaitykla,
kurios skaitmeninėje platformoje yra daugiau kaip 500 knygų (skirta 8,5 tūkst. Eur).
Bendrųjų programų įgyvendinimo kokybę rodo brandos egzaminų rezultatai. 2020 m.
keturių dalykų (lietuvių kalbos ir literatūros, rusų kalbos, chemijos ir geografijos) egzaminų
išlaikymo proc. buvo geresnis nei Lietuvos, o kitų egzaminų rezultatai – panašūs arba žemesni nei
šalies (15).
15 lent. Valstybinių brandos egzaminų išlaikymas 2016–2020 m.
Valstybinis brandos egzaminas

Valstybinių brandos egzaminų išlaikymas (proc.)
2016 m.

2017 m.
97,7

2018 m.
100

2019 m.
98,6

2020 m.
97,71

Anglų kalba

99,0

Biologija

94,4

99,0

97,6

98,6

97,06

Chemija

98,0

100

95,7

100

100

Fizika

100

98,1

94,1

97,9

87,5

96,4

100

Geografija

97,2

100

92,6

Informacinės technologijos

92,2

91,5

90,2

94,9

89,58

Istorija

98,1

98,0

98,3

100

99,39

Lietuvių kalba ir literatūra

87,5

91,5

93

92,6

92,06

Matematika

86,2

93,1

87,11

76,1

65,46

Rusų kalba

100

100

100

100

100

Vokiečių kalba

100

100

100

100

-

34 rajono mokiniai gavo 38 šimto balų įvertinimus (2019 m. – 30, 2018 m. – 43, 2017 m. –
38): 28 anglų kalbos, 6 lietuvių kalbos ir literatūros, 2 biologijos, po 1 – rusų kalbos ir informacinių
technologijų. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos abiturientas pelnė 3 šimtukus, o du Babtų ir
Garliavos Jonučių gimnazijų mokiniai pelnė po 2 šimtukus. Garliavos Jonučių gimnazijos mokinių
žinios maksimaliais balais buvo įvertintos 10 kartų, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos – 8, Babtų
gimnazijos – 6, Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos – 5, Raudondvario gimnazijos – 3,
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos – 3 kartus, Domeikavos gimnazijos – 2, Vandžiogalos
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gimnazijos – 1.
Keturiems gimnazijų (Babtų, Domeikavos, Garliavos Juozo Lukšos, Garliavos Jonučių)
mokiniams buvo įteikti brandos atestatai su pagyrimu (2019 m. ir 2018 m. – 2 mokiniams, 2017 m. –
5 mokiniams).
2020 m. dėl karantino ribojimų nebuvo vykdomi Pagrindinio ugdymo ir nacionaliniai
mokinių pasiekimų patikrinimai.
09.01.03 uždavinys. Sudaryti sąlygas gyventojams tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti
įgytą kvalifikaciją, skatinti kompiuterinį raštingumą.
Kauno rajono švietimo centro veikla. 2020 m. Švietimo centras neformaliojo suaugusiųjų
švietimo, kvalifikacijos tobulinimo, metodinius renginius organizavo tiesioginio kontakto, mišraus ir
nuotolinio mokymo(si) būdu. Nuotolinis mokymas pritraukė netgi daugiau dalyvių: dalyvavo daugiau
negu 14 tūkst. asmenų. Parengta 41 kvalifikacijos tobulinimo 40 val. trukmės programa,
suorganizuoti 222 renginiai. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai buvo skirti skaitmeninio raštingumo
kompetencijų tobulinimui, e-platformoms įvaldyti, matematikos mokytojų kompetencijoms tobulinti
ir pagalbai mokiniui ruošiantis egzaminams. 52 mokytojai intensyviai mokėsi pagal specialiai
parengtą programą. Nupirkta korepetitorių paslaugų programa abiturientams 2021 m. matematikos
brandos egzaminui pasirengti.
Aktuali informacija, e-naujienlaiškiai, metodinė medžiaga darbui nuotoliniu būdu
pedagoginei bendruomenei skelbiama Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje www.centras.krs.lt
ir Facebook paskyroje www.facebook.com/Svietimo.centras.
Metodinį darbą vykdė 25 metodiniai būreliai. Renginių tematinė įvairovė (mokinių skirtybių
atpažinimas ir panaudojimas siekiant jų pažangos, socialinės emocinės aplinkos gerinimas,
kūrybiškumo ugdymas, IKT taikymas ugdymo procese, prevencinė veikla, aplinkosauginis ir
pilietinis ugdymas ir kt.) palyginti su 2019 m. išliko ta pati, bet keitėsi formų kiekybinė statistika (78
pav.).
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78 pav. Metodinės veiklos formos 2019–2020 m.

Skatinant mokinių saviraišką ir siekiant aukštesnių mokinių pasiekimų, suorganizuota 16
olimpiadų ir 15 konkursų, 30 virtualių renginių, kuriuose dalyvavo per 2 tūkst. mokinių. 42 sveikatą
stiprinančių mokyklų mokiniams nupirktos priemonės emocinei savijautai gerinti.
Plėtojant mokinių profesinio orientavimo paslaugas įgyvendinama „Kauno rajono
savivaldybės 2020–2022 m. STEAM krypties profesinio orientavimo programa“, pagal kurią kuriama
e-duomenų internetinė svetainė, suorganizuotos dvi mokinių išvykos į UAB ,,Elinta“ (dalyvavo 36
mokiniai), parengta tiksliųjų mokslų srityje veikiančių įmonių duomenų bazė.
Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai įvertino 509 vaikus, suteikė 909
konsultacijas mokytojams, mokyklų vadovams ir tėvams, 122 iš jų – rajono gyventojams karantino
metu. Buvo vykdoma šviečiamoji prevencinė veikla: konferencijų, straipsnių, rekomendacijų,
lankstinukų rengimas. Sėkmingai taikyta ilgalaikio konsultavimo pagal Izraelio modelį tėvų emocinio
kognityvinio konsultavimo metodika „Vesk savo vaiką į sėkmę“.
Karantinas pristabdė kontaktines Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto (TAU) veiklas,
tačiau išplėtojo kitas formas: parengta TAU kūrybinių darbų (40 vnt.) rinktinė, išleista kulinarinių
receptų knygelė (500 vnt.), vyko akcija „Šiltos kalėdos“ (226 darbai). 12-oje seniūnijų surengtos 62
paskaitos, 7 praktikumai, įvyko 4 pėsčiųjų žygiai, 18 išvykų.

09.01.04 uždavinys. Užtikrinti aplinkos finansavimą ir ugdymo proceso organizavimą
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švietimo įstaigose.
Ugdymo proceso organizavimas. 2020 m. Kauno rajone švietimo paslaugas teikė
48 Savivaldybės ugdymo įstaigos ir 12 privačių ugdymo įstaigų (16).
16 lent. Savivaldybės švietimo įstaigų skaičiaus kaita 2016–2020 m.
Įstaigos tipas
Ikimokyklinio ugdymo
Daugiafunkcis centras
Mokykla-daugiafunkcis centras
Mokyklos-darželiai
Pradinės mokyklos
Pagrindinės mokyklos
Gimnazijos
Progimnazijos
Neformaliojo švietimo mokyklos
Sanatorinė mokykla
Iš viso ugdymo įstaigų:
*privačios įstaigos

2016 m.
19 (+7*)
1
4
1
9
12
1
3
2
52

2017 m.
19 (+8*)
1
2
4
2
6
12
1
3
2
52

2018 m.
17 (+9*)
1
2
3
3
6 (+1*)
12
1
3
1
49 (+10*)

2019 m.
17 (+9*)
1
2
4
3
6 (+1*)
12
1
3
1
50 (+10*)

2020 m.
17 (+9*)
3
4
2 (+1*)
6 (+2*)
11
1
3
1
48 (+12*)

2020 m. Savivaldybės ugdymo įstaigose mokėsi 9683 1 – 12 klasių mokiniai (279 mokiniais
daugiau negu 2019 m.), buvo ugdoma 3880 (2019 m. – 3356) priešmokyklinio ir ikimokyklinio
amžiaus vaikų. Priešmokyklinis ugdymas buvo teikiamas 430 (2019 m. – 545) vaikams darželiuose
ir 396 (2019 m.–346) bendrojo ugdymo mokyklose, iš viso 826 vaikams (2019 m. – 891) (79 pav.).
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79 pav. Savivaldybės ugdymo įstaigų mokinių ir vaikų skaičiaus kaita 2016–2020 m.

2020 m. Vyriausybei patvirtinus Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą, nuo
rugsėjo 1 d. dviem Raudondvario gimnazijos 5 klasės mokiniams vykdomas ugdymas(is) šeimoje.
Savivaldybės švietimo įstaigose veikė 222 ugdymo grupės. Ikimokyklinio ugdymo paslaugų
1,5 – 2,5 metų vaikams poreikis išliko Užliedžių, Garliavos, Domeikavos, Akademijos, Ringaudų,
Lapių, Samylų seniūnijose.
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2020 m. Savivaldybėje pirmą kartą įsteigtos lauko darželio grupės Kačerginės mokyklojedaugiafunkciame centre, Girionių darželyje ir prie jo veikiančiame šeimos darželyje.
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-281
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Kauno rajono ir Jonavos rajono savivaldybių. Pagal šią
sutartį 12 Kauno rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdoma Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio
mokyklos Batėgalos skyriaus naujai įsteigtoje ikimokyklinio ugdymo grupėje. Kauno rajono
savivaldybė finansuoja vaikų išlaikymą.
Kauno rajono savivaldybė pirmoji Lietuvoje nuo 2020 m. vasario 1 d. pradėjo teikti vaikų
priežiūros paslaugą pagal „Šeimos darželio“ modelį. Vaikų priežiūros paslauga teikiama 22 šeimos
darželių grupėse, prižiūrima 110 ikimokyklinio amžiaus vaikų, kurie nepateko į Kauno rajono
darželius.
Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Kauno rajono vaikams, lankantiems Kauno
miesto darželius, kas mėnesį finansuojama 8,55 Eur už kiekvieną lankytą dieną. Kiekvieną mėnesį
kompensacijos skiriamos maždaug 40-čiai vaikų.
Apie 118 Kauno rajono vaikų, lankančių nevalstybines švietimo įstaigas, kiekvieną mėnesį
gauna 73 Eur kompensacijas.
2020 m. bendrojo ugdymo mokyklose ir neformaliojo švietimo įstaigose dirbo 108 ugdymo
įstaigų vadovai (40 direktorių, 63 direktorių pavaduotojai, 3 skyrių vedėjai). 8 įstaigoms (Lapių
pagrindinei mokyklai, Akademijos mokyklai-darželiui „Gilė“, Linksmakalnio mokyklai-darželiui,
Batniavos ir Panevėžiuko mokykloms - daugiafunkciams centrams, Babtų lopšeliui-darželiui,
Karmėlavos lopšeliui-darželiui „Žilvitis“ ir Vilkijos lopšeliui-darželiui „Daigelis“) vadovavo laikinai
paskirti asmenys.
2020 m. paskelbti 23 konkursai direktoriaus pareigoms eiti. Įvyko 3 konkursai: Babtų
gimnazijos, Kulautuvos pagrindinės mokyklos, Giraitės darželio. 13 konkursų dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybė paskelbto karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pretendentų
atrankos datos nukeltos į 2021 m. Konkursai Batniavos ir Panevėžiuko mokyklų-daugiafunkcių
centrų direktoriaus pareigoms eiti nebus organizuojami, nes planuojama įstaigų reorganizacija.
2020 m. mokyklose, ikimokyklinio ir neformaliojo ugdymo įstaigose dirbo 1272 mokytojai
(27 iš jų – mokytojai ekspertai, 414 – mokytojų metodininkų, 432 – vyresnieji mokytojai, 399 –
mokytojai)
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80 pav. Kauno rajono mokytojų kvalifikacinės kategorijos 2020 m.

Didinamas pagalbos mokiniui specialistų etatų skaičius. 2020 m. savivaldybės švietimo
įstaigose buvo 13,75 specialiojo pedagogo, 50,8 logopedo, 29,5 psichologo, 27,5 socialinio
pedagogo, 50,5 mokytojo padėjėjo etatų. Rūpinantis vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, negalinčiais savarankiškai dalyvauti ugdymo procese, 2020
m. bendrojo ugdymo mokyklose buvo įsteigta 15,25 mokytojo padėjėjo etatų. Iš viso 2020 m.
pabaigoje bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 34 mokytojų padėjėjai.
2020 m. Kauno rajono savivaldybės taryba pritarė bendradarbiavimo sutarčiai tarp Kauno
rajono savivaldybės, Kauno rajono savivaldybės ugdymo įstaigos ir asmens, siekiančio įgyti
papildomą pedagoginę kvalifikaciją, dirbančiojo ar ketinančio įsidarbinti Kauno rajono savivaldybės
ugdymo

įstaigoje.

Mokytojo

perkvalifikavimo

išlaidos

VDU

padengiamos

iš

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės
švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714 priemonės „Formaliojo
ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra.“ Nuo 2021 m. projekto lėšomis VDU studijuos 53
pedagogai ir įgis papildomą pedagoginę kvalifikaciją: 35 ikimokyklinio ugdymo, 6 pradinių klasių
mokytojo, 2 matematikos, 1 specialiojo pedagogo, 4 logopedo, 3 pedagogo kvalifikaciją. 2 specialiojo
ugdymo pedagogai studijuos autizmo spektro ir/ar elgesio sutrikimų turinčių vaikų modulį.
Mokyklose reguliariai vyksta natūralūs mokytojų kaitos procesai. Kauno rajono savivaldybė
dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdomoje Bendrojo ugdymo
mokyklų pedagoginių darbuotojų optimizavimo programoje. Pagal šią programą 2020 m. iš darbo
buvo atleista 16 pensinio amžiaus mokytojų (12 bendrojo, 3 ikimokyklinio ir 1 priešmokyklinio
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ugdymo). 2020 m. į ugdymo įstaigas atėjo dirbti 7 jauni (2020 m. baigę studijas aukštosiose
mokyklose) pedagogai (2 pradinių klasių, po 1 tikybos, anglų kalbos, istorijos, matematikos ir
neformaliojo vaikų švietimo).
2020 m. užtikrintas aplinkos finansavimas: skirtos lėšos ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo programoms finansuoti (17).

17 lent. Išlaidos švietimui (aplinkos ir mokymo lėšos) 2018 – 2020 m.
2018 m.
tūkst. Eur
Švietimo ir
ugdymo programa

Ikimokyklin
is ugdymas
Pradinis
ugdymas
Pagrindinis
ugdymas
Vidurinis
ugdymas
Neformalusi
s švietimas rajono
įstaigos
Neformalusi
s švietimas
Privatūs
darželiai

KRS*
lėšos

MokyES
mo
lėšos
lėšos

2019 m.
2020 m.
tūkst. Eur
(tūkst. Eur)
Valstybės Valstybė
ES
Valsty Valsty Valstybė Valstybės Valstybė
KRS* dotacija
Moky-sūkio
dotacija
reik-neformaValstybė
ES
lėšos KRS*
bės dotaci-ja
bės dotaci-ja
skaits dotacija
psichodotacija
pedagogų
ūkio
s dotacija
reikmėmneformalėšos mėms
mo lėšos
sa-natorinei
liajam švietimui s lėšos -mokymo lėšos
lėšos
menizavimui
logų atlyginimams
optimizavimui
sanatorinei mokyklai
liam švietimui
mokyklai

3541,5

2507,5

4514,2

2508

1356,9

1495,5

1668,1

1740,1

2210,8

4382,7

2296,5

4790,9

3177,5

8302,3

3363,2

9086,7

1698,6

106,0

1683,3

119,8

5954,8

86,3

72,6

268,4
150,1

272,8

Iš viso: 12135,4
066,8

17

0

0,77

15,4

2623,4 2596,4

11,9

0,69

2

2626,6

31,1

2,07

11,6

3835,1 10203,2 54,3

0,46

32,5

1840,1

3,07

5463

98,4

45,3

333,7
182,4

268,4
7

3090

13707,

392,8
18638,3

192,6
86,3

72,6

503,3

98,8

314,5

185

272,3

0,4

333,7 17072,6 21954,3 97,7

7,06

61,5

45,3

283,8 586,8

* KRS – Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos

2020 m. Kauno rajono mokyklose nemokamą maitinimą iš viso gavo 2940 mokinių – 820
priešmokyklinio ugdymo ir 2120 bendrojo ugdymo, t. y. 28,0 proc. visų mokinių (81 pav.).
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81 pav. Mokinių, gavusių nemokamą maitinimą, skaičiaus kaita 2016 – 2020 m.

2020 m. išaugusį nemokamai maitinamų mokinių skaičių įtakojo nuo rugsėjo 1 d. įsigalioję
Socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimai ir atsiradusi prievolė nemokamai maitinti visus
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priešmokyklinukus ir pirmokus, nevertinant šeimos pajamų. 2020 m. Kauno rajono mokyklose iš viso
nemokamus pietus gavo 840 priešmokyklinukų ir 978 pirmokai. Nemokamas maitinimas 2903
mokiniams buvo skirtas iš valstybės biudžeto tikslinių dotacijų lėšų, 37 mokiniams – iš Savivaldybės
biudžeto.
Paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną šalyje, Kauno rajono savivaldybėje mokinių
nemokamas maitinimas buvo užtikrinamas kitomis formomis. Visiems mokiniams, kuriems yra skirti
nemokami pietūs ir kurie mokosi nuotoliniu būdu, reguliariai buvo suruošiami kokybiški maisto
produktų daviniai ir išdalinami mokyklose įrengtose bekontaktėse stotelėse arba išvežiojami
geltonaisiais autobusais į namus. Tėvų pageidavimu, mokyklų valgyklose buvo ruošiamas ir karštas
maistas išsinešti į namus.
2020 m. ugdymo įstaigose toliau buvo tęsiamas maisto paruošimo patalpų atnaujinimo ir
modernizavimo procesas: naujos modernios virtuvės atidarytos Raudondvario lopšelyje-darželyje
„Vyturėlis“, naujame Domeikavos lopšelio-darželio padalinyje. Kauno rajono mokyklose yra įrengta
apie 70 proc. naujų modernių virtuvių, iš dalies atnaujinta – apie 30 proc.
2020 m. Kauno rajono mokyklose buvo vykdomas sveikatai palankią mitybą skatinančių
nacionalinių ir ES finansuojamų projektų tęstinumas. ES finansuojamose programose „Pienas
vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“ 100 proc. dalyvavo visos mokyklos, kuriose yra ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinukų – visi šie vaikai kiekvieną savaitę nemokamai gavo
ekologiškus lietuviškus vaisius ir pieno produktus. 2020 m. buvo tęsiamas projektas „Ekologiškų ir
nacionalinės kokybės maisto produktų vartojimo skatinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ ir
vykdoma jo plėtra. Pateikta nauja paraiška Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio
ministerijos finansavimo Noreikiškių lopšeliui-darželiui „Ąžuolėlis“.
Dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos 2020 m. laikinai buvo pristabdytas Kauno rajono
bendrojo ugdymo mokyklų valgyklose taikomas modernus mokinių aptarnavimo būdas – švediškas
stalas.
2020 m. rugsėjo 8 d. Vilniuje vykusiame tradiciniame respublikiniame renginyje
„Kokybiško maisto šventė“ Kauno rajono savivaldybė buvo įvertinta už indėlį į Lietuvos maisto
sektoriaus kokybės gerinimą – jai įteikta nominacija „Kokybe paženklintas maistas“ ir žemės ūkio
ministro padėka.
2020

m.

mokyklas

mokykliniais,

geltonaisiais

autobusais,

visuomeniniu

transportu, specialiaisiais reisais buvo vežama daugiau kaip 3000 rajono mokinių. Dėl karantino
šalyje 2020 m. į mokyklas ir iš jų vežamų mokinių skaičius buvo skirtingas. Iš Savivaldybės biudžeto
išleista beveik 244 tūkst. Eur (2019 m. – 520 tūkst. Eur) važiavimo bilietams išpirkti (82 pav.).
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82 pav. Mokinių vežimo priemonės

2020 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Karmėlavos Balio Buračo ir Raudondvario
gimnazijoms skyrė geltonuosius autobusus. Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšomis nupirktas
autobusas Akademijos mokyklai-darželiui „Gilė“. 2020 m. Kauno rajono mokyklos turėjo 38
autobusus, kuriais į mokyklą buvo vežama apie 1400 mokinių, tai sudaro 40 proc. visų pavežamų
mokinių.
09.01.05 uždavinys. Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, didinti vaikų ir jaunimo užimtumo
įvairovę.
Didinant vaikų ir jaunimo užimtumo įvairovę, 2020 m. Vaikų ir jaunimo socializacijos ir
Vaikų vasaros poilsio programoms iš Savivaldybės biudžeto skirta 50,0 tūkst. Eur, Psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencijos programai – 25,0 tūkst. Eur. Gauta 233,7 tūkst. Eur valstybės lėšų
vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti.
Įgyvendintos 204 programos (2018 m. – 76, 2019 m. – 96): 143 vasaros poilsio ir kitų
neformaliojo vaikų švietimo veiklų, 37 vaikų ir jaunimo socializacijos, 24 psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos. Vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo bei psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos programose, vykdytose mokyklose visus mokslo metus, ugdomos mokinių
socialinės emocinės kompetencijos, į veiklas įtraukiami mokiniai iš socialinę riziką patiriančių šeimų,
formuojamos vaikų teigiamos vertybinės nuostatos ir stiprinama motyvacija sveikai gyventi. Vaikų
vasaros poilsio programas ir kitas neformaliojo vaikų švietimo veiklas įgyvendino bendrojo ugdymo
mokyklos, neformaliojo švietimo įstaigos, viešoji biblioteka, kultūros ir bendruomenių centrai,
viešosios įstaigos, asociacijos, klubai, laisvieji mokytojai. Vasaros poilsio stovyklų ir kitų
neformaliojo vaikų švietimo veiklų programose dalyvavo 5375 mokiniai (2019 m. – 1324), 1193 iš
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jų – socialiai remtini (2019 m. – 439). Laisvėjant karantinui buvo pasirūpinta mokinių užimtumu ir
turiningu laisvalaikiu, sudarytos palankios sąlygos bendrauti, aktyviai pramogauti ir pastiprinti
mokinių fizinę ir emocinę sveikatą.
Įgyvendinant Europos sąjungos lėšomis finansuotą Neformalųjį vaikų švietimą (NVŠ) 2020
m. 80 teikėjų pateiktose programose dalyvavo 2153 mokinių (83 pav.).
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83 pav. NVŠ programas lankiusių mokinių skaičius 2016 – 2020 m.

2020 m. lapkričio mėn. nuotoliniu būdu vykdytos 55 programos, kontaktiniu – 3, sustabdytos
– 24. Programoms įgyvendinti 2020 m. panaudota 290,6 tūkst. Eur (2019 m. – 285,1 tūkst. Eur, 2018
m. – 268,2 tūkst. Eur, 2017 m. – 196,0 tūkst. Eur, 2016 m. – 196,2 tūkst. Eur). 2020 m. vienoje
neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvavusiam vaikui buvo skirta 13,5 Eur per mėnesį.
Veiklos kryptys: sportas, šokis, muzika, robotika, informacinės technologijos, kalbos, sveika
gyvensena, ebru menas, šachmatų pamokos ir kt. Pagerėjo neformaliojo vaikų švietimo
prieinamumas, paslaugų įvairovė, daugiau mokinių įsitraukė į veiklas. Neformaliojo švietimo teikėjų
programos vykdomos visose bendrojo ugdymo mokyklose.
Pagal ugdymo planą mokyklose įgyvendinamose neformaliojo vaikų švietimo programose
dalyvavo apie 78,5 proc. mokinių. Buvo organizuotas Kauno rajono mokinių gražiausio atviruko
konkursas „Lietuva mano širdyje“ ir šalies mokinių folklorinių šokių varžytuvės „Patrepsynė“.
Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklose aktyviai veikė 14 jaunimo organizacijų
(Lietuvos skautija, Lietuvos šaulių sąjunga, Jaunieji šauliai, Borutaičių, Maironiečių draugijos,
Jaunieji ateitininkai, Jūrų skautija „Divytis“, Jaunųjų miško bičiulių sambūris, Aplinkosaugos klubas
„Anemone“, kraštotyrininkai).
Aktyviai veikė mokinių savivalda – organizuoti Kauno r. mokinių tarybų susirinkimai,
mokymai, gerumo akcija „Atverkime širdis“, debatai „Kaip sekasi mokytis nuotoliniu būdu“.
Bendrojo ugdymo mokinių tarybų nariams buvo organizuotas susitikimas su kelionių organizatoriumi
Rimvydu Širvinsku-Makaliumi.
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SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (10)
10.01 tikslas. Teikti piniginę socialinę paramą Kauno rajono gyventojams siekiant
sumažinti socialinę atskirtį.
Socialinės paramos skyrius, įgyvendindamas socialinės paramos politiką, užtikrina Kauno
rajono gyventojams Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais norminiais teisės aktais numatytos piniginės
socialinės paramos skyrimą ir mokėjimą.
10.01.01 uždavinys. Užtikrinti socialinės paramos skyrimą ir mokėjimą Kauno rajono
gyventojams.
23. SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Socialinės paramos skyrius 2020 m. skyrė ir mokėjo socialines išmokas, planavo ir
administravo socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą Kauno rajono gyventojams, vykdė šių
paslaugų priežiūrą ir kt.
Nuo 2020-07-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo pakeitimui,
Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašui, patvirtintam Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl socialinės priežiūros
akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo
reikalavimams ir rekomendacijoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės
priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“, Savivaldybei suteikta kompetencija
akredituoti socialinių paslaugų įstaigų teikiamą socialinę priežiūrą. Socialinės paramos skyrius gavo
7 vaikų dienos centrų prašymus suteikti jiems teise teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą.
Visi prašymai buvo patenkinti ir Kauno rajone veikiančiuose 7 vaikų dienos centruose akredituotą
160 vietų vaikų dienos socialinę priežiūrai teikti.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. keitėsi gyventojų, gaunančių socialinės globos paslaugas
institucijose, gaunamos pajamos, dėl to buvo perskaičiuoti asmenų mokėjimo už paslaugas dydžiai ir
parengtos 268 pažymos prie socialinės globos teikimo sutarčių.
Per 2020 metus Skyrius gavo 4560 raštų, 2511 raštų išsiuntė. Gyventojams buvo išduota 411
pažymų apie gaunamas išmokas Kauno rajono savivaldybėje.
Nuo 2019 m. liepos 1 d. Skyrius administruoja naują funkciją – Asmens veiklos ir gebėjimo
dalyvauti klausimyno pildymą pensinio amžiaus Kauno rajono gyventojams. iš seniūnijų gauti 624
užpildyti Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimynai ir perduoti NDNT.

106

2020 m. Čekiškės seniūnijos gyventojams, kuriems dėl nepakankamų pajamų ar kitų
priežasčių sunku pasigaminti maistą savo namuose teikta SBĮ Čekiškės socialinės globos ir priežiūros
namuose maitinimo paslauga. Šia paslauga pasinaudojo 9 gyventojai.
2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinio draudimo našlių ir našlaičių,
maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas,
rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų
dalinio kompensavimo įstatymui Nr. XIII-2719, per 2020 m. atlikti kompensuojamųjų sumų
apskaičiavimai asmenims, kuriems 2010/2013 metais, taikant Lietuvos Respublikos socialinių
išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatas, buvo mokamos sumažinto dydžio
tikslinės (slaugos arba priežiūros išlaidų) kompensacijos. 2020 m. kompensuojamosios sumos buvo
išmokėtos 1359 gyventojams. Šioms išmokoms mokėti 2020 m. buvo skirta ir panaudota 80,1 tūkst.
Eur.
Skyriuje mokama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija ir priežiūros (pagalbos) tikslinė
kompensacija. Šioms kompensacijoms 2019 m. panaudota 4212,5 tūkst. Eur ir tikslinių kompensacijų
administravimui – 87,9 tūkst. Eur. 2020 m. panaudota 4479,4 tūkst. Eur ir tikslinių kompensacijų
administravimui – 141,8 tūkst. Eur.
Nuo 2019-07-01 vykdoma nauja funkcija – dalyvavimas vertinant asmens savarankiškumą
kasdienėje veikloje. 2020 m. užpildyti 624 klausimynai ir šios funkcijos administravimui panaudota
– 34,5 tūkst. Eur.

18 lent. Slaugos išlaidų tikslinių ir priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų mokėjimas ir jų administravimas 2019–
2020 m.
2019 m.
Išmokos pavadinimas
Gavėjų sk.

2020 m.
Suma
tūkst. Eur

Gavėjų sk. Suma tūkst. Eur

Tikslinės kompensacijos

2195

4212,5

2227

4479,4

Tikslinių kompensacijų admin. ir
dalyv. asmens savar. vertin.

-

110,4

-

176,3

Iš viso:

2195

4322,9

2227

4655,7

Vienkartinei valstybės paramai mokėti 2020 m. paskirstyta 133,3 tūkst. Eur:
➢ Vienkartinė valstybės parama skirta 5 užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos
piliečių palaikams parvežti, skirta 10,4 tūkst. Eur;
➢ Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir paskui
vykdytos SSRS agresijos, ir jų šeimoms, 4 asmenims išmokėta 0,8 tūkst. Eur.
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➢ Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir paskui
vykdytos SSRS agresijos, ir jų šeimoms, 4 asmenims išmokėta 0,8 tūkst. Eur.
➢ Socialinei paramai mokiniams (mokinio aprūpinimas mokinio reikmenimis) iš valstybės
biudžeto lėšų tikslinių dotacijų 2020 m. panaudota 122,1 tūkst. Eur 1565 gavėjams, kai 2019 m.
panaudota 123,8 tūkst. Eur 1629 gavėjams.
Išmoka vaikui ir jos administravimas. Nuo 2020 m. sausio 1 d. universali išmoka vaikui
didėjo nuo 50,16 Eur (1,32 BSI dydžio) iki 60,06 Eur (1,54 BSI dydžio). Vaiko pinigai buvo mokami
visiems vaikams nuo gimimo iki 18 m. Išmoka vaikui taip pat buvo mokama ir iki 21 m., jeigu vaikas
mokėsi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio mokymo įstaigose,
jeigu į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa. Šeimos, kurios augino ir (ar) globojo 1 arba 2
vaikus, gavo papildomai skiriamą išmoką vaikui, jeigu 2020 m. šeimos pajamos vienam asmeniui per
mėnesį buvo mažesnės negu 2 VRP (250 Eur). Šeimos, kurios augino ir (ar) globojo tris ir daugiau
vaikų arba augino neįgalius vaikus, gavo papildomai skiriamą išmoką vaikui, nevertinant gaunamų
pajamų. Papildoma išmoka vaikui nuo 2020 m. sausio 1 d. didėjo nuo 20,14 Eur (0,53 BSI dydžio)
iki 40,17 Eur (1,03 BSI dydžio).
2020 m. birželio 9 d. buvo priimtas Vienkartinės išmokos vaikams, skirtos COVID-19
(koronaviruso infekcijos) pandemijos padariniams mažinti, įstatymas Nr. XIII-3030, kuris įsigaliojo
2020 m. birželio 12 d. Teisę į vienkartinę išmoką turėjo vaikai (asmenys), kuriems nuo 2020 m. kovo
16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo (yra) skirta išmoka vaikui. Vienkartinės išmokos vaikams,
skirtos COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos padariniams mažinti, 2020 metais išmokėta
21638 gyventojams. Šiai išmokai mokėti 2020 m. buvo skirta ir panaudota 3008,7 tūkst. Eur.
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Vienkartinė išmoka gimus vaikui 2020 metais išmokėta 1115 gyventojų (2019 m. – 1300).
Vienkartinėms išmokoms nėščiai moteriai, vienkartinėms išmokoms vaikui, išmokoms vaikui, globos
(rūpybos) išmokoms, vienkartinėms išmokoms įsikurti mokėti ir kitoms vaikų išmokoms, bei joms
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administruoti 2020 m. buvo skirta ir panaudota 18403,9 tūkst. Eur, t. y. 26,3 proc. daugiau negu
2019 m. (14571,4 tūkst. Eur). Dėl išmokos vaikui 2020 m. kreipėsi 20471 gavėjai (2019 m. – 19742).

19 lent. Išmokos vaikams ir jų administravimas 2016–2020 m.
2016 m.
2017 m.
2018 m.
2019 m.
2020 m.
Išmokos
Suma, Gavėjų Suma, Gavėjų Suma,
Suma,
Gavėjų
Gavėjų Suma,
Gavėjų
pavadinimas
tūkst. E skaičiu tūkst. E skaičiu tūkst. Eu
tūkst. Eu
skaičius
skaičius tūkst. Eur skaičius
ur
s
ur
s
r
r
Vaiko išmokoms
administruoti
Vienk.
vaiko
išmokų
administravimas
(COVID-19)
Vienkartinė
išmoka
nėščiai
moteriai
Vienkartinė
išmoka vaikui
Vienkartinė
išmoka
vaikui(COVID-19)
Išmoka vaikui
Globos (rūpybos)
išmoka
Vienkartinė
išmoka
būstui
įsigyti arba įsikurti
Išmoka
privalomosios
tarnybos
kario
vaikui
Globos (rūpybos)
išmokos tikslinis
priedas
Išmoka
besimokančio ar
stud. asmens vaiko
priežiūrai
Išmoka
gimus
vienu
metu
daugiau
kaip
vienam vaikui
Išmoka įvaikinus
vaiką
Vaiko laikinosios
priežiūros išmoka
Iš viso:

-

44,2

-

66,5

-

144,4

-

160,5

-

116,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,8

138

10,5

118

9,0

118

9,0

119

9,0

139

32,0

1199

501,6

1159

484,5

1310

547,6

1300

543,8

1115

477,3

-

-

-

-

-

-

-

-

21638

3008,7

1892

439,4

3440

797,7

2326
8

7282,5

19742

13023,7

20471

17131,
5

269

431,7

263

426,6

246

397,9

239

374,0

207
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56
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67
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65
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83
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-

-
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-

-
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-
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99,3
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19,8
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52,0

15

48,1

-

-
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40,3

73

60,0

72

64,7

77

71,7

-

-

-

-

3

3,5

6

19,9

6

24,1

-

-

-

-

-

-

-

--

3

3,4

3683

1577,5

5241

2149,7 20311

8801,2

21725

14574,4

43852

21529,8

Socialinėms pašalpoms išmokėti 2020 m. buvo skirta 1232,0 tūkst. Eur. Šią išmoką gavo
1406 Kauno rajono gyventojai. Kompensacijoms už šildymą, karštą ir geriamą vandenį mokėti
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2020 m. buvo skirta 256,5 tūkst. Eur. Kompensacijas gavo 1851 gyventojas (20 lent. ir 85 pav.).

20 lent. Socialinės išmokos ir kompensacijos 2016–2020 m.
2016 m.
Išmokos
pavadinimas

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Gavėjų Suma,
Gavėjų Suma,
Gavėjų Suma,
Gavėjų Suma,
Gavėjų Suma,
sk.
tūkst. Eur sk.
tūkst. Eur sk.
tūkst. Eur sk.
tūkst. Eur sk.
tūkst. Eur

Socialinė
pašalpa
Kompensacijo
s už būsto
šildymą, šaltą
ir karštą
vandenį, iš jų:

1944

1100,6

1534

1033,1

1627

1281,5

1545

1220,9

1406

1232,0

1671

299,6

1650

315,1

1927

453

1918

369,9

1851

256,5

kietojo ir kt.
kuro rūšimis

510

140,9

491

177,5

573

252,7

542

202,9

524

158,5

centralizuotu
šildymu ir
dujomis

1161

158,7

1159

137,6

1354

200,3

1376

167,0

1327

98,0

Iš viso:

3615,0

1400,2

3184,0

1348,2

3554,0

1734,5

3463

1590,8

3257

1488,5
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1 232,0

1 033,1

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius
Lėšos socialinei pašalpai, tūkst. Eur

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

85 pav. Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus ir lėšų socialinei pašalpai išmokėti sumos kaita 2016–2020 m.

Socialinės paramos skyrimo komisija 2020 m. vienkartinei piniginei socialinei paramai iš
Savivaldybės biudžeto panaudojo 182,3 tūkst. Eur, 2019 m. skirta 186,2 tūkst. Eur.
Gyventojų telkimas visuomenei naudingai veiklai atlikti. Visose Kauno rajono seniūnijose
socialinės pašalpos gavėjai išlaikant saugų atstumą ir pan. buvo telkiami visuomenei naudingai
veiklai atlikti. 2020 m. atlikti visuomenei naudingą veiklą buvo siųsti 747 gyventojai. Dėl Lietuvos
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Respublikos paskelbtos ekstremalios situacijos ir (ar) karantino metu visuomenei naudingos veiklos
atlikimas seniūnijose buvo šiek tiek ribojamas. 2019 m. visuomenei naudingą veiklą seniūnijose
atliko 1561 gyventojas.
Būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens (centralizuotai ir kt. kuro rūšims) išlaidų
kompensacijos 2020 m. buvo išmokėtos 1851 rajono gyventojui, t. y. 3,5 proc. gyventojų mažiau nei
2019 m. (1918). Apie 40 proc. visų šildymo išlaidų kompensacijų sudaro AB „Kauno energija“
priskaičiuotos kompensacijos už centralizuotą šildymą, kurioms didžiausią įtaką turėjo šilumos kaina.
2020 m. AB „Kauno energija“ vidutinė šilumos kaina (0,0316 Eur už kWh be PVM) buvo net 4 proc.
mažesnė nei 2019 m. (0,0414 Eur už kWh be PVM), dėl to Kauno r. gyventojams atitinkamai skirtos
mažesnės kompensacijų sumos. Likusią dalį, daugiau nei pusę (55 proc.), sudaro kompensacijos už
malkas. Kauno rajono savivaldybės taryba, atsižvelgusi į rinkos kainas, 2020 m. spalio mėn.
patvirtino malkų kainas (2019 m. spalio mėn. buvo patvirtinta 39,22 Eur/m3, dabar 29,76 Eur/m3),
kurios per praėjusį laikotarpį sumažėjo 25 proc. Dėl šių ir kitų priežasčių (tokių kaip SODROS
mokamų senatvės pensijų augimas) šildymo išlaidų kompensacijos už malkas Kauno r. gyventojams
sumažėjo apie 22 proc. (2020 m. išmokėta 159 tūkst. Eur, kai tuo tarpu 2019 m. – 203 tūkst. Eur).
Bendra išmokėtų kompensacijų suma sumažėjo daugiau kaip 30 proc. lyginant su praėjusių metų
atitinkamu laikotarpiu (2020 m. išmokėta 256,5 tūkst. Eur kompensacijų, kai tuo tarpu 2019 m. –
369,9 tūkst. Eur) (86 pav.).
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86 pav. Išmokėta būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens (centralizuotai ir kt. kuro rūšims) išlaidų kompensacijų
kaita 2016–2020 m.

Dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų
apmokėjimo nustatymo 2020 m. kreipėsi 580 gyventojų, skirta 91,3 tūkst. Eur, 2019 m. skirta 83,4
tūkst. Eur ir priimti 511 prašymų.
Valstybės antrojo laipsnio pensijai skirti asmenims, kurie užaugino 5 ir daugiau vaikų iki
7 metų, 2020 m. buvo gauti 7 gyventojų prašymai, 2019 m. – 9 gyventojų.
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Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo administravimas. Socialinės paramos skyrius,
vykdydamas Neveiksnaus asmens būklės peržiūrėjimo funkciją: tikrino neveiksnių asmenų bylas,
rengė posėdžių medžiagą, surašė protokolus, siuntė užklausas į įstaigas, priėmė sprendimus dėl
tikslingumo kreiptis į teismą, vedė registrą, informavo asmenis apie Neveiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimo komisijos priimtus sprendimus. Kauno rajono Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo
komisija 2020 m. inicijavo 85 bylų peržiūrėjimo atvejus, užbaigė 63 asmenų bylų peržiūras. Skyrius,
kaip išvadą teikianti institucija, dalyvavo 69 teismo posėdžiuose. 2020 m. gauta 60 prašymų įvertinti
asmens gebėjimus pasirūpinti savimi (2019 m. – 93 prašymai). Teismui parengė ir pateikė 75 išvadas,
2019 m. – 83 išvadų (87 pav.).
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10.02 tikslas. Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą.
Socialinės paramos skyrius, įgyvendindamas socialinių paslaugų politiką, planuoja ir
organizuoja socialinių paslaugų teikimą Kauno rajono gyventojams iš Savivaldybės biudžeto lėšų,
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, specialiųjų tikslinių dotacijų ir kt. Socialinės paslaugos
yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių
problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes
savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. SBĮ Kauno
rajono socialinių paslaugų centras ir socialinės globos įstaigos užtikrina teikiamų socialinių
paslaugų tęstinumą, gerina jų kokybę ir plečia paslaugų tinklą.
Teikiant socialines paslaugas Socialinės paramos skyrius skatina dalyvauti Kauno rajone
veikiančias nevyriausybines organizacijas.
10.02.01 uždavinys. Skatinti socialinės atskirties mažinimą ir socialinės integracijos
didinimą.
Didinant neįgaliųjų socialinę integraciją, Kauno rajono savivaldybėje 2019 m. pradėta teikti
nauja socialinė paslauga – asmeninio asistento paslauga. Asmeninio asistento paslaugą teikia
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Savivaldybės partnerė – Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga. Paslauga teikiama asmenims nuo 16 m. iki
pensinio amžiaus, iki 4 valandų per parą, 7 dienas per savaitę. 2020 m. asmeninio asistento paslauga
buvo teikiama 21 asmeniui su fizine ar (ir) kompleksine negalia, 2019 m. – 8 asmenims. Asmeninis
asistentas gali teikti šias paslaugas:
➢ Pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną
kasdieniame gyvenime;
➢ Individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis,
naudotis tualetu ir kt.);
➢ Lydėti asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės
institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio leidimo vietą;
➢ Organizuoti asmens maitinimą (pamaitinti, pakelti ir palaikyti daiktus);
➢ Suteikti individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant
užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir
orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais,
vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).
Socialinės paramos skyrius organizuoja dienos, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos
paslaugų teikimą asmenims, kuriems reikalinga kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros
reikalaujanti pagalba. 2020 m. buvo patenkinti 23 prašymai dėl dienos socialinės globos paslaugos
teikimo asmens namuose. Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos buvo perkamos iš Negalią
turinčių asmenų centro „Korys“ 8 Kauno rajono neįgaliesiems; iš Vilijampolės socialinės globos
namų – 2 sunkią negalią turintiems asmenims; iš Kauno „Arkos“ bendruomenės – 7 negalią
turintiems asmenims; iš VšĮ „Socialinės terapijos namų“ – 10 negalią turinčių asmenų; iš Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninės
„Lopšelis“ – 3 negalią turintiems vaikams, iš Kauno specialiosios mokyklos – 3 vaikams, turintiems
sunkią negalią ir 2 jaunuoliams, turintiems sunkią negalią. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos
paslaugos per 2020 m. buvo skirtos 88 asmenims (2018 m. – 105, 2019 m. – 84). Šias paslaugas iš
viso gauna 223 Kauno rajono gyventojai ir 85 vaikai, netekę tėvų globos. Socialinės globos teikimo
sutartys pasirašytos su 47 socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis.
Taip pat, 4 asmenims buvo organizuotas apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose
(asmenims su negalia) paslaugos teikimas Dovainonių darbo terapijos centro paramos ir labdaros
fonde ir socialinės priežiūros ir įgūdžių ugdymo paslaugos teikimas 2 asmenims, turintiems negalią,
Negalią turinčių asmenų centre „Korys“.
Socialinėms paslaugoms teikti 2020 m. skirta – 1176,8 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto
lėšų, 2019 m. skirta 1135,0 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų, 2018 m. – 950,0 tūkst. Eur,
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2017 m. – 868,0 tūkst. Eur (88 pav.).
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Būsto ir/ar gyvenamosios aplinkos pritaikymo darbus Kauno rajono gyventojams, turintiems
negalią organizuoja Kauno rajono savivaldybės administracija. 2020 m. sausio 1 d. eilėje pritaikyti
būstą ir/ar gyvenamąją aplinką buvo įrašyta 15 asmenų. 2020 m. būsto pritaikymui neįgaliesiems
skirta 29 tūkst. Eur (2019 m. – 12,0 tūkst. Eur) Savivaldybės biudžeto lėšų ir 35,0 tūkst. Eur (2019
m. – 17,9 tūkst. ) valstybės biudžeto lėšų. Pagal gautą valstybės ir skirtą Savivaldybės finansavimą
2020 m. pritaikyti – 6 (2019 m. – 3) būstai neįgaliesiems iš Garliavos, Garliavos apyl., Babtų,
Batniavos, Lapių ir Kačerginės seniūnijų. Neįgaliesiems pritaikytos vonios patalpos, sumontuotas
buitinio nuotekų biologinio valymo įrenginys, įrengti keltuvai patekti į būstą ir būsto viduje. Kauno
rajone gyventojų namuose iš viso jau yra įrengti 23 keltuvai, kurių prižiūrą organizuoja Savivaldybės
administracija.
Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą
ir gyvenamąją aplinką priemonėje 2020 m. dalyvavo 4 šeimos (2019 m. – 6 šeimos), auginančios
vaikus, turinčius sunkią negalią. Šiai priemonei įgyvendinti panaudota 9,6 tūkst. Eur (2019 –
10,3 tūkst. Eur) valstybės biudžeto lėšų.
Socialinių paslaugų teikimas
Mažinant socialinę atskirtį, Savivaldybė su partnere VšĮ „Darnūs namai“ nuo 2017 m.
įgyvendina projektą „Kauno rajono bendruomeniniai šeimos namai“, kuris finansuojamas pagal
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416
„Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projektu „Kauno rajono bendruomeniniai šeimos namai“ siekiama
sudaryti sąlygas Kauno rajone gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas kuo
arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes. 2020 metais buvo
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pravestos 5 pozityvios tėvystės mokymų grupės tėvams, auginantiems įvairaus amžiaus vaikus ir
2 grupės tėvams, auginantiems vaikus su negalia. Taip pat vyko dvi išsiskyrusių asmenų paramos
grupės bei viena tėvų paramos grupė (Šeimos klubai) po pozityvios tėvystės mokymų, paskaitos
tėvams pagal pageidaujamas temas, šeimos tarpusavio santykių gerinimo žygiai, streso valdymo
grupės – savaitgalio dienos stovyklos tėvams. Psichologo – psichoterapeuto konsultacijomis
pasinaudojo 262 asmenys. Šeimoms taip pat buvo teikiamos mediacijos, pedagogo, socialinio
darbuotojo konsultacijos. Teikiama vaikų priežiūros paslauga (vaikams nuo trejų metų, kol pradės
lankyti mokyklą, tuo metu, kai jų tėvai (įtėviai, globėjai) dalyvauja mokymuose, individualiose
konsultacijose); pavėžėjimo paslauga, kuria pasinaudojo 92 asmenys. Paaugliams organizuojamos
streso valdymo grupės – savaitgalio stovyklos; šeimoje reikalingų bendravimo ir bendradarbiavimo
įgūdžių lavinimo grupės savaitgalio stovyklos; vaikinų/ merginų lytiškumo ugdymo grupės. Per
2020 m. paslaugos buvo suteiktos 636 asmenims.
Socialinių paslaugų teikimas vaiko gerovės centre „Gynia“.
2020 m. Vaiko gerovės centrui „Gynia“ (toliau – VGC „Gynia“) skirtas biudžetas buvo
651,2 tūkst. Eur. Patvirtinti 33 darbuotojų etatai.
VGC „Gynia“ Vaiko ir krizių skyriuje įsikūrę 3 šeimynos, kurios atitinta socialinės globos
normų reikalavimus. Šeimynose 2020 m. sausio 1 d. gyveno 18 vaikų, o 2020 m. gruodžio 31 d.
gyveno 16 vaikų, netekusių tėvų globos. 2020 m. VGC „Gynia“ vaikų skyriuje 30 vaikų buvo teiktos
714 psichologo konsultacijų. Psichologo konsultacijos buvo teikiamos ir motinoms apgyvendintoms
su kūdikiais, 4 motinoms per ataskaitinį laikotarpį buvo suteiktos 34 konsultacijos.
2020 m. gruodžio mėn., pritarus Kauno rajono savivaldybės tarybai, įsigytas namas
Bendruomeniniams vaikų globos namams (BVGN). Šiuo metu tvarkomi BVGN dokumentai
licencijai gauti ir planuojama, kad 2021 m. pradžioje 6-8 vaikai bus perkelti gyventi į bendruomenę.
Nuo 2020 m. teikiamos laikinosios priežiūros paslaugos vaikui ir/arba vaikui su vienu iš
tėvų. 2020 m. buvo apgyvendintos 4 motinos su kūdikiais, kuriems buvo VTAS nustatytas vaiko
apsaugos poreikis.
Įgyvendinant ES projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir
bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ 3 globėjos nesusijusios
giminystės ryšiais, teikiančios socialinės globos paslaugas sėkmingai baigė Specializuotą globėjų
(rūpintojų), budinčių globotojų ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir
konsultavimo programą GIMK.
VGC „Gynia“ Globos centro darbuotojai teikė konsultavimo, informavimo ir kitas
paslaugas: norintiems globoti/įvaikinti – 202 kartus, globėjams (rūpintojams) – 1079 kartus;
globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, teikiantiems paslaugas (buvę socialiniai globėjai) – 796
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kartus, globėjams giminaičiams – 904 kartus; globojamiems (rūpinamiems) vaikams – 1701 kartų,
kitiems asmenims – 878 kartus. Bendradarbiauta su VVTAĮT, atvejo vadybininkais. Globos centras
teikia paslaugas 86 globėjams ir 140 jų globojamų vaikų, 2 įtėvių šeimoms ir 2 jų šeimose augantiems
vaikams.
VGC „Gynia“ taip pat organizavo laikinojo atokvėpio paslaugas globėjams ir šeimynų
dalyviams. Per 2020 m. suteiktos 159 kalendorinės dienos laikinojo atokvėpio paslaugų.
2020 m. pravestos 2 mokymų grupės pagal GIMK programą: 9 šeimos, pasirengė tapti
globėjais (rūpintojais), įtėviais. Parengtos 37 išvados dėl asmenų tinkamumo tapti globėjais
(rūpintojais) ir įtėviais; dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis. Atlikti 6
globėjų globos kokybės vertinimai. Planuojama tęsti mokymus pagal GIMK programą artimiesiems
giminaičiams.
Įgyvendinant ES projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams
(rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“, psichologai teikia paslaugas globėjams,
nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams, šeimynų dalyviams ir jų
prižiūrimiems, globojamiems, įvaikintiems vaikams. 2020 m. suteiktos 114 konsultacijų globėjams
ir 350 konsultacijų globojamiems (rūpinamiems) vaikams šeimose.
SBĮ Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namuose 2020 m. pabaigoje gyveno
30 gyventojų, iš jų 22 – socialinės globos paslaugų gavėjai ir 8 savarankiško apgyvendinimo paslaugų
gavėjai. Gyventojų socialinės globos ir savarankiško apgyvendinimo paslaugoms teikti 2020 m.
panaudota 291.60 tūkst. Eur (iš jų: 134.40 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų, 89.8 tūkst. Eur spec.
lėšų, 67.4 tūkst. Eur valstybės lėšų).
2020 metais Įstaiga teikė maitinimo paslaugą devyniems nepasiturintiems Čekiškės
seniūnijos gyventojams, kurie dėl nepakankamų pajamų ar kitų priežasčių negalėjo maitintis savo
namuose. Maitinimas buvo organizuojamas Įstaigoje tris kartus per savaitę. Savivaldybės tarybos
patvirtinta vieno maitinimo kaina – 2,17 Eur.
➢ SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras Kauno rajono gyventojams teikia
bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas:
➢ Aprūpina techninės pagalbos priemonėmis: 2020 m. išduotos 297 techninės pagalbos
priemonės, jų poreikis patenkintas 98,34 proc. proc.;
➢ Koordinavo Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo 2020 m. paramą.
Kauno rajono gyventojams padedant seniūnijų darbuotojams buvo išdalinta 25,36 tūkst. maisto
paketų;
➢ Specialiojo transporto paslauga gydymosi ir reabilitacijos atvejais 2020 m. suteikta
74 Kauno rajono gyventojams (353 kartus);
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➢ 2020 metais asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus
vertinimai atlikti 99 asmenims;
➢ Sveikatos stiprinimo ir palaikymo veiklose (mankštos, kineziterapija, mokymai) 2020 m.
dalyvavo 155 senyvo amžiaus ir neįgalūs Kauno rajono gyventojai iš 11 Kauno rajono seniūnijų,
➢ 2020 m. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas gavo 72 sunkią negalią
turintys asmenys (iš jų: 6 vaikai, 16 darbingo amžiaus asmenų ir 50 senyvo amžiaus asmenų, turinčių
negalią);
➢ Pagalba į namus paslaugą gavo 197 senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys (156 asmenims
paslaugos tęsiamos nuo 2019 m. (iš jų 5 šeimoms) ir 41 naujam paslaugų gavėjui).
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➢ Šeimos gerovės skyriaus Pagalbos šeimai tarnyba teikė socialines paslaugas 310 šeimų,
patiriančių sunkumų, atvejo vadyba taikyta 355 šeimoms.
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➢ Seimui pritarus LR Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvai 2020-ieji metai buvo
paskelbti Vaikų emocinės gerovės metais. Taip siekta ne tik atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų
emocinės gerovės svarbą, bet ir sudaryti kuo palankesnes sąlygas jos kūrimui Lietuvoje, numatant ir
įgyvendinant konkrečias priemones. Šeimos gerovės skyriaus psichologai ir socialinio darbo
specialistai prisijungė prie šios iniciatyvos ir įgyvendino įvairias priemones bei veiklas:
➢ 2020 vasario 10 – 15 d. Saugaus interneto savaitė;
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➢ 2020 m. kovo mėn. – Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių;
➢ 2020 m. balandžio mėn. – Šv. Velykos ir mažosios vaikų Velykėlės;
➢ 2020 m. gegužės mėn. – Šeimos diena;
➢ 2020 m. vasara –Vaikų vasaros dienos stovyklos gamtoje;
➢ 2020 m. gruodis – Advento ir šv. Kalėdų renginiai;
➢ Įsteigus antrą psichologo etatą Šeimos gerovės skyriuje 2020 m. psichologinė pagalba
buvo teikiama 103 šeimoms. Viso 2020 m. psichologės suteikė 583 individualias konsultacijas (2019
m – 372 konsultacijos), 77 kartus konsultavo poras/šeimas (2019 m. – 113 konsultacijos);
➢ Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos centrą lankė 20 vaikų, gyvenančių Domeikavos ir
Lapių seniūnijose;
➢ Šeimos gerovės skyriuje, išskyrus karantino laikotarpius, rinkosi moterys kūrybinėms
veikloms, pokalbiams ir savitarpio paramai. 2020 m. veiklose dalyvavo 10 moterų, įvyko 16
susitikimų. Karantino laikotarpiu moterims suruošti ir išdalinti kūrybiniai rinkiniai, užimtumui
namuose;
➢ Krizių centre 2020 m. buvo teikiamos laikino apnakvindinimo iki 7 parų paslaugos,
apgyvendinimo krizių centruose paslaugos (nuo 2020 m gruodžio 1 d. paslauga vadinasi intensyvios
krizių įveikimo pagalba): nakvynės suteikimas, informavimas, konsultavimas, psichologo
konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas.
2020 m. apgyvendinimo krizių centruose (nuo 2020 m. gruodžio 1 d. intensyvios krizių įveikimo
pagalbos) paslaugas gavo 21 moteris su 25 vaikais. Laikino apnakvindinimo paslaugos Krizių centre
2020 m. suteiktos 11 moterų su 15 vaikų;
➢ Krizų centro psichologė teikė psichologinę pagalbą 101 asmeniui: 50 moterų, 7 vyrams,
44 vaikams. 2020 m. teikiant bendrąsias paslaugas Krizių centro specialistai tarpininkavo susitinkant
tėvams su vaikais, kuriems nustatyta laikinoji globa. 2020 m. vyko 13 susitikimų. Socialinis
darbuotojas ar psichologas stebėjo 9 susitikimus;
➢ Dienos socialinės globos centre teikiamos paslaugos Kauno rajone gyvenantiems
vaikams su negalia: socialinės globos paslaugas gavo 20 neįgalių vaikų (2019 m. – 16 vaikų,
2018 m. – 19 vaikų); bendrąsias socialines paslaugas – 23 vaikai (2019 m. – 23 vaikai, 2018 m. – 22
vaikai);
➢ SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras 2020 m. vykdė (dalyvavo partnerio
tiesėmis) projektus/ programas:
➢ Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Integralios pagalbos į namus teikimas
Kauno rajone“. Projekto tikslas – plėtoti integralią pagalbą sunkią negalią turintiems vaikams,
suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą jų šeimoms bei gerinti šių paslaugų
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prieinamumą Kauno rajone.
➢ Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Garliavos vaikų dienos
centras“. Projekto tikslas – mažinti vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, socialinę atskirtį,
organizuoti laisvalaikio ir užimtumo veiklas.
➢ 2018 – 2019 metais dalyvavo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant
EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) kokybės sistemą“ ir buvo įvertinta
EQUASS kokybės sistemos sertifikatu. Ši sertifikatas užtikrina, kad Šeimos gerovės skyrius teikia
kokybiškas socialines paslaugos ir siekia nuolatinio tobulėjimo. 2020 m. pavasarį buvo patvirtinta
EQASS kokybės sistemos pirmųjų metų pažangos ataskaita.
➢ Vaikų stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programą „Pažįstu save
kūrybinių patyrimų pasaulyje“, kurios metu Šeimos gerovė skyriaus Vaikų dienos centre vyko
stovykla. “ Stovyklos tikslas – vaikų emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas
pasitelkiant meninės raiškos priemones.
➢ Bendradarbiavo su Viešąja įstaiga „Pažaislio muzikos festivalis“, įgyvendinant projektą
„Susitikimai muzikoje”, kuris yra „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022” programos dalis.
Projekto tikslas – pasinaudojant bei pritaikant Embrace fondo iš Nyderlandų unikalių muzikinių
programų neįgaliems vaikams ir suaugusiems patirtį, sukurti išskirtinę kultūrinę programą specialiųjų
poreikių turintiems Kauno ir Kauno rajono gyventojams.
➢ Teikė Kokybės ženklo paraišką Tarptautinės savanoriškos veiklos įgyvendinimui ir jį
gavo. Kokybės ženklas–tai organizacijos „bilietas“ dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje.
Europos solidarumo korpusas padeda suburti jaunimą ir skatina kurti įtraukesnę visuomenę, remti
pažeidžiamus asmenis ir spręsti visuomenei kylančius uždavinius. Europos solidarumo korpusas
suteikia galimybę jaunimui, kuris nori padėti, mokytis ir tobulėti, įgyti įkvepiančios ir įgalinančios
patirties. Kokybės ženklas yra būtinas, jei norima dalyvauti savanoriškoje veikloje ir priimti
tarptautinius savanorius. 2020 m. Dienos socialinės globos centre savanoriavo savanoris iš Ispanijos.
➢ 2020 m. SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre įsteigti nauji socialinio darbuotojo
padėjėjų etatai teikti dienos socialinę globą ir pagalbą į namus. Dėl šios priežasties ženkliai sumažėjo
šių paslaugų laukiančių asmenų eilės.
➢ Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis.
➢ Savivaldybės
su

administracija

yra

pasirašiusi

bendradarbiavimo

sutartis

nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios teikia socialines paslaugas Kauno rajono

gyventojams:
➢ Savivaldybės
su

administracija

yra

pasirašiusi

bendradarbiavimo

sutartis

nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios teikia socialines paslaugas Kauno rajono
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gyventojams:
➢ Asociacijos Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus Kauno rajono vaikų dienos
centrą „Užuovėja“ lanko 28 vaikai iš Samylų ir Taurakiemio seniūnijų. Socialinės paslaugos
teikiamos 5 kartus per savaitę nuo 12 val. iki 18 val. Savivaldybė 2020 m. skyrė finansavimą vieno
socialinio darbuotojo (1 etato) darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms finansuoti –9,4
tūkst.Eur
➢ Vaikų ir jaunimo centras „Neris“ organizuoja kaimo bendruomenės vaikų ir paauglių
užimtumą ir laisvalaikį, teikia individualią pagalbą vaikams, patiriantiems įvairią socialinę atskirtį,
turintiems bendravimo problemų, skatina ir remia jaunų žmonių sąmoningą dalyvavimą
bendruomenės gyvenime. Centrą lanko 20 vaikų iš Vandžiogalos ir Domeikavos seniūnijų. Kauno
rajono savivaldybės administracija 2020 m. skyrė 10,2 tūkst. Eur vieno socialinio darbuotojo darbo
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms finansuoti.
➢ VšĮ „Juventa“ vykdo vaikų dienos centrų veiklą Domeikavos ir Neveronių seniūnijose.
Domeikavos seniūnijoje nuo 2015 m. veikia vaikų dienos centras „Sparnai“. Centre 26 vaikai
mokomi gyvenimo įgūdžių: pasitikėti savimi, pasirūpinti kitu, galvoti, bandyti, ieškoti, nepasiduoti.
Savivaldybė 2020 m. skyrė 10,0 tūkst. Eur socialinio darbuotojo darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo išlaidoms apmokėti. VšĮ „Juventa“ vaikų dienos užimtumo centras „Neveronys“ nuo
2010 metų teikia socialines paslaugas Neveronių seniūnijoje gyvenantiems vaikams ir jų šeimoms.
Vaikų dienos užimtumo centrą lanko 20 vaikų. Dienos centre paslaugos vaikams teikiamos visus
metus, rengiami įvairūs būreliai (dailės ir darbelių, šokių, molio, medžio darbų). Savivaldybė 2020 m.
skyrė 9,6 tūkst. Eur socialinio darbuotojo padėjėjo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo
išlaidoms apmokėti.
➢ Kauno rajono neįgaliųjų draugijos Karmėlavos neįgaliųjų dienos centre neįgaliesiems,
socialinę riziką patiriančioms ir daugiavaikėms šeimoms teikiamos informavimo, konsultavimo,
asmeninės higienos ir priežiūros organizavimo, sociokultūrinės paslaugos, organizuojamas
laisvalaikio užimtumas. Savivaldybė 2020 m. skyrė 7,4 tūkst. Eur socialinio darbuotojo padėjėjo
darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išlaidoms apmokėti.
10.02.02 uždavinys. Plėtoti paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje ir gerinti jų gyvenimo
kokybę.
Neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančių organizacijų finansavimas. Kauno
rajono savivaldybė 2020 m. su 8 nevyriausybinėmis organizacijomis: Kauno krašto nefrologinių
ligonių draugija „Kauno gyvastis“, Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba, Kauno
rajono neįgaliųjų draugija, VšĮ LASS pietvakarių centras, Garliavos neįgaliųjų draugija, Kauno krašto
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neįgaliųjų sąjunga, Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų sąjunga ir VšĮ „Alavesta“ pasirašė Socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo ir įgyvendinimo sutartis.
Pagal pasirašytas sutartis socialinės reabilitacijos paslaugas gavo 547 Kauno rajono neįgalūs
gyventojai, 3 neįgalūs vaikai ir 11 jų šeimos narių. Iš valstybės biudžeto buvo skirta 147,4 tūkst. Eur,
iš Savivaldybės biudžeto 33,4 tūkst. Eur. Buvo sukurtos 49 darbo vietos, iš jų 11 savanorių. Buvo
teikiamos šios socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems: neįgaliųjų dienos užimtumas;
individuali pagalba neįgaliajam; neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose,
klubuose; pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.
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KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTOJIMO PROGRAMA (11)
11.01 tikslas. Įgyvendinti valstybinę kūno kultūros ir sporto programą Kauno rajone.
11.01.01 uždavinys. Skatinti fizinį aktyvumą, organizuoti „Sportas visiems“ renginius.
24. KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS
Kultūros, švietimo ir sporto skyrius 2020 metais organizavo ir vykdė virš 50 sportinių
varžybų ir fizinio aktyvumo renginių, kuriuose dalyvavo virš 7 tūkstančių įvairaus amžiaus Kauno
rajono gyventojų. Trylikti metai vyko rajono seniūnijų sporto žaidynės, kuriose dalyvavo virš 300
dalyvių. Sportininkai aktyviai dalyvavo krepšinio, tinklinio, smiginio, futbolo, šaudymo, šaškių,
šachmatų varžybose, iš viso dalyvavo komandos iš 13 rajono seniūnijų. Vyko Kauno rajono
gimnazijų/progimnazijų, pagrindinių mokyklų sporto žaidynės, pradinių klasių mokinių sporto
žaidynės. Buvo vykdomos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro deleguotos Lietuvos
mokyklų žaidynių zoninės, tarpzoninės ir finalinės varžybos Kauno rajone. Sporto poskyrio
specialistai ruošė rajono seniūnijų sporto žaidynių, gimnazijų/progimnazijų, pagrindinių mokyklų ir
pradinių klasių mokinių sporto žaidynių, įvairių sporto šakų taurių, turnyrų, čempionatų nuostatus,
organizavo ir vykdė šias varžybas. Organizavo įvairių sporto šakų turnyrus, čempionatus, sporto
šventes ir renginius įvairaus amžiaus Kauno rajono gyventojams (atvirą tarptautinį moksleivių dziudo
turnyrą Laisvės gynėjų dienai paminėti, tradicinę geriausių Kauno rajono sportininkų pagerbimo
šventę, individualų 5 km bėgimą „Kačerginė 2020“, penktą kartą vykusias bėgimo varžybas Kauno
rajono mero V. Makūno ir olimpiečio K. Orento taurei laimėti, Garliavos A. Mitkaus pagrindinės
mokyklos futbolo stadiono atidarymo šventę ir kt.).
Pagal galimybes buvo sudarytos sąlygos Kauno rajono komandoms dalyvauti
respublikinėse, Europos ir Pasaulio varžybose, tarptautiniuose turnyruose (tarptautinėse automobilių
lenktynėse „Aurum 1006 km“, Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių II-jame ir finaliniame etapuose,
Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ žiemos ir vasaros sporto žaidynėse, PDC Pasaulio smiginio
profesionalų čempionate ir kt.).
2020 m. kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos vykdėme projektų konkursą „Neįgaliųjų integraciją per kūno kultūrą ir sportą“. Pagal
konkursui pateiktas paraiškas buvo finansuoti ir vykdomi nevyriausybinių organizacijų pateikti
projektai, skirti neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklai, kaip neįgaliųjų socialinės integracijos
priemonei. 2020 metų sausio – gruodžio mėnesiais 125 Kauno rajono neįgaliesiems gyventojams du
kartus savaitėje vyko įvairios fizinio aktyvumo veiklos ir užsiėmimai: mankštos, judesių terapijos
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užsiėmimai (nirvana, užsiėmimai su švytuojančiomis lazdomis, užsiėmimai raumenų stiprinimui),
plaukimas ir fiziniai pratimai vandenyje, sporto šakų (vežimėlių krepšinio, lengvosios atletikos,
smiginio, šachmatų, šaškių, šaudymo, bočios, rankų lenkimo ir kt.) treniruotės. Buvo vykdoma šių
projektų veiklų priežiūra, teikiamos finansinės ir veiklos atskaitos Neįgaliųjų reikalų departamentui
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Sporto poskyrio specialistai dalyvavo Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo sudarytose įvairiose komisijose, darbo
grupėse.
2020 m. buvo vykdomas Kūno kultūros ir sporto programos įgyvendinimo iš Kauno rajono
savivaldybės biudžeto projektų konkursas. Gautos 33 nevyriausybinių organizacijų paraiškos, po
ekspertų vertinimo atrinkti 24 fizinio aktyvumo ir sporto projektai, įvairioms veikloms Kauno rajone
vykdyti. Dėl paskelbto karantino 4 projektai nevyko, 19 projektų įgyvendinti ir administruoti
sėkmingai. Buvo vykdoma projektinių veiklų priežiūra ir kontrolė. Visame Kauno rajone vyko fizinio
aktyvumo ir sportiniai renginiai: naktinis krepšinio turnyras „Ežerėlis 2020“; Tradicinis 47-asis
tarptautinis ralis „Kauno ruduo 2020“ Kastyčiui ir Arvydui Girdauskams atminti; Vandens formulių
F2 Pasaulio čempionato etapas; krepšinio turnyras Giraitėje „3*3 tai ne devyni“; pažintiniai renginiai
„Pažintis su futbolo pasauliu“; nuotolinis Lietuvos atviras grappling imtynių čempionatas ir kiti
renginiai. Sporto klubo „HC Garliava“ projektui skirtas dalinis finansavimas „HC Garliava“ moterų
rankinio komandos pasirengimui ir dalyvavimui Lietuvos moterų rankinio lygos čempionate ir
Baltijos moterų rankinio lygoje. Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centro „Židinys“ projekto
„Fizinio aktyvumo skatinimas Karmėlavos seniūnijoje pasitelkiant žaidimus“, Juragių bendruomenės
centro projekto „Stiprinkime ir saugokime savo sveikatą“, Kulautuvos bendruomenės centro projekto
„Sportuojanti šeima“ ir kitų panašių projektų metu Kauno rajono gyventojai dalyvavo įvairiuose
fizinio aktyvumo veiklose. Vykdytos fizinį aktyvumą skatinančios nemokamos veiklos
bendruomenėse: smiginio, tinklinio, futbolo, integracinio sporto, bočios, pilateso treniruotės ir
edukaciniai užsiėmimai, jogos užsiėmimai visai šeimai.
11.01.02 uždavinys. Tobulinti sporto mokymo įstaigų veiklą.
Kauno rajono Sporto mokykloje dirba 27 mokytojai, vyksta 13 sporto šakų užsiėmimai,
kuriuos lanko 872 mokiniai, 64 mokomosiose grupėse. Mokyklos veikla paremta bendravimu su
bendrojo lavinimo mokyklomis, sportinėmis organizacijomis, Garliavos sporto ir kultūros centru,
bendruomenėmis. Mokykloje 2020 metais naujai įsteigti kordinių automodelių ir laivų modelių
skyriai, kurių treniruotes pradėjo lankyti 27 šių sporto šakų sportininkai.
Dziudo ir jojimo sporto mokykloje dirba 11 trenerių. Mokyklą lanko 227 sportininkai.
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Surengtos 2 tradicinės varžybos, jose dalyvavo virš 300 sportininkų. Vasaros metu buvo organizuotos
septynios vaikų dziudo ir jojimo sporto ir poilsio stovyklos. Buvo ženkliai pagerintos sportavimo
sąlygos jojimo skyriaus sportininkams, daliai sportininkų pradėjus treniruotis naujoje jojimo bazėje
Kauno rajone, Pajiesio kaime, Garliavos apylinkių seniūnijoje.
Kauno rajone veiklą vykdė 38 sporto klubai, kurie yra sutelkę dziudo, krepšinio, futbolo,
tinklinio, dvikovinių sporto šakų, žirginio sporto ir techninių sporto šakų entuziastus. Sporto poskyris
renka informaciją apie rajono sporto klubų veiklą, jų pasiekimus, analizuoja gautus duomenis. 2020
metais Kauno rajono sporto klubuose sportavo virš 2000 gyventojų.
Kauno rajone 2020 metais vyko bendrojo ugdymo įstaigų II klasių mokinių mokymo plaukti
programa, joje dalyvavo 929 mokiniai. Šios programos metu kiekvienas mokinys per 18 užsiėmimų
baseine buvo išmokytas plaukimo pradmenų ir saugaus elgesio vandenyje.
Kuruota Sporto mokyklos, Dziudo ir jojimo sporto mokyklos, Garliavos sporto ir kultūros
centro veikla, stebėtos treniruotės, bendradarbiauta sudarant sutartis su kitomis įstaigomis. 157 Kauno
rajono sportininkams pagal jų pasiektus rezultatus varžybose buvo suteiktos įvairaus lygio
sportininkų meistriškumo pakopos.
11.01.03 uždavinys. Tobulinti sporto infrastruktūrą.
Garliavoje, prie Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos buvo įrengtas šiuolaikinis futbolo
stadionas, atitinkantis tarptautinėms varžyboms keliamus reikalavimus, stadione įrengta 500 vietų
tribūnos žiūrovams. Parengtas projektas dėl Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos
stadiono rekonstrukcijos. 2020 metais vyko darbai ir buvo rekonstruojami sporto aikštynai esantys
prie Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos, Babtų gimnazijos, Raudondvario gimnazijos. Įrengta
kondicionavimo sistema Garliavos sporto ir kultūros centro pagrindinėje salėje, bokso ir šokių salėse.
Šiems darbams dalinis finansavimas buvo gautas iš Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Renovuota Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokyklos, dziudo salės Babtuose, šildymo sistema.
Čekiškėje prie Prano Dovydaičio gimnazijos pradėta įrenginėti tarptautinius reikalavimus atitinkanti
kordinių automodelių trasa. Įrengti treniruokliai prie Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos, 6 metrų
aukščio kamuolių gaudyklės prie Garliavos Jonučių progimnazijos esančiame sporto aikštyne.
Renovuota daugiafunkcinė sporto aikštelėje Voškonių kaime, prie Eigirgalos lopšelio - darželio.
2020 m. įgyvendinta Kauno rajono sporto aikštynų remonto programa. Atlikus remonto
poreikio apklausą, pagal gautas paraiškas buvo vykdomi sporto aikštynų gumos granulių dangos
remonto darbai. Suremontuoti sporto aikštynai: Raudondvario seniūnijoje, Vilkijos apylinkių
seniūnijoje, Padauguvoje, Neveronių seniūnijoje, Babtų seniūnijoje, daugiafunkcinės sporto aikštelės
prie Rokų mokyklos – darželio, Ilgakiemio mokyklos – darželio.
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Atlikus viešųjų pirkimų procedūras buvo pasirašyta trijų metų sutartis dėl dirbtinės žolės
aikštynų priežiūros darbų Kauno rajone. Vilkijos gimnazijos, Ežerėlio pagrindinės mokyklos ir
Neveronių gimnazijos sporto aikštynuose buvo atliekamas dirbtinės žolės giluminis valymas,
šukavimas su specializuota technika, siūlių tikrinimas, dirbtinės žolės aikštės papildomos SBR gumos
granulėmis.
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KELIŲ PRIEŽIŪROS IR VIEŠOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ
ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (12)
12.01 tikslas. Užtikrinti darnų transporto vystymąsi.
12.01.01 uždavinys. Pagerinti kelių ir gatvių dangas ir padidinti eismo saugumą.
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės
kelių (gatvių) rekonstrukcijai, remontui, priežiūrai ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2020 m.
skirta 4 944,6 tūkst. Eur Kelių priežiūros ir plėtros (toliau – KPP) programos lėšų (91 pav.).
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91 pav. Kelių priežiūros ir plėtros programos 2015–2020 m. lėšų palyginimas.

Už 2020 m. skirtas KPPP lėšas atlikti darbai:
➢ Įrengta apie 15,5 km naujos asfalto dangos;
➢ Atnaujinta apie 6,9 km senos asfalto dangos;
➢ Įrengta, atnaujinta apie 2,4 km pėsčiųjų–dviračių takų, šaligatvių;
➢ Pažymėta, atnaujinta apie 6648 kv. m kelio linijų ir pėsčiųjų perėjų.
Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės
kelių (gatvių) rekonstrukcijai, remontui, priežiūrai ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2020 m.
skirta 3 414,5 tūkst. Eur biudžeto lėšų, iš jų 385,2 tūkst. Eur gyventojų/įmonių paramos lėšos (92
pav.).
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92 pav. Kauno rajono savivaldybės 2015–2020 m. biudžeto lėšų palyginimas.
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Už 2020 m. skirtas biudžeto lėšas atlikti darbai:
➢ Įrengta apie 6,5 km naujos asfalto dangos;
➢ Atnaujinta apie 4,9 km senos asfalto dangos;
➢ Įrengta, atnaujinta apie 6,2 km pėsčiųjų–dviračių takų, šaligatvių;
➢ Įrengtos/atnaujintos 15 automobilių stovėjimo aikštelių;
➢ Užtaisyta apie 11 270 kv. m duobių;
➢ Pažymėta, atnaujinta apie 739 kv. m kelio linijų ir pėsčiųjų perėjų.
Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo
priemonių plano lėšos. 2020 m. Kauno rajono savivaldybei skirta 4 032,0 tūkst. Eur lėšų iš
Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių
plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams.
Už 2020 m. skirtas Covid-19 lėšas atlikti darbai:
➢ Įrengta apie 8,2 km naujos asfalto dangos;
➢ Atnaujinta apie 2,5 km senos asfalto dangos;
➢ Įrengta apie 2,3 km pėsčiųjų–dviračių takų, šaligatvių;
Iš viso Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms 2020 m. skirta
12 391,1 tūkst. Eur lėšų. Už šias lėšas atlikti darbai:
➢ Įrengta apie 30,2 km naujos asfalto dangos;
➢ Atnaujinta apie 14,3 km senos asfalto dangos;
➢ Įrengta, atnaujinta apie 10,9 km pėsčiųjų–dviračių takų, šaligatvių;
➢ Įrengtos/atnaujintos 15 automobilių stovėjimo aikštelių;
➢ Užtaisyta apie 11 270 kv. m duobių;
➢ Pažymėta apie 7387 kv. m kelio linijų ir pėsčiųjų perėjų.
Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis. Pagal 2020 m. gruodžio
mėn. duomenis Kauno rajono savivaldybė valdo apie 1 735,5 km,( iš jų 93,169 km sudaro
perspektyvinės gatvės ) iš jų: 567,7 km – asfaltuoti, 918 km – žvyrkeliai, 249,8 km – grunto keliai be
dangos (93 pav.).
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93 pav. Kauno rajono savivaldybės kelių ir gatvių dangos 2020 m.

grunto keliai
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12.01.02 uždavinys. Gerinti rajono gyventojų pervežimą.
Kauno rajone keleiviai vežami vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų ir
maršrutinių taksi maršrutais. Į artimąjį priemiestį įvažiuoja ir miesto autobusai. Keleivius 28
priemiestiniais autobusų maršrutais veža 4 bendrovės, 5 priemiesčio maršrutinių taksi maršrutais
veža 5 įmonės. Šiuo metu yra išduoti 91 autobusų ir maršrutinių taksi leidimas.
Per 2020 m. vežėjams iš viso išmokėta 2436,95 tūkst. Eur. kompensacijų už nuostolingus
autobusų reisus ir 364,21 tūkst. Eur – už negautas pajamas, vežant lengvatas turinčius keleivius pagal
LR Transporto lengvatų įstatymą. Per metus bendras išmokėtų kompensacijų vežėjams dydis siekė
2801,16 tūkst. Eur (94 pav.) 2020 m. pabaigoje Savivaldybė skolų vežėjams neturėjo.
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Kauno rajono viešuoju transportu per 2020 m. iš viso buvo pervežta apie 1,69 mln. keleivių
(2019 m. apie 2,55 mln. keleivių), iš jų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų
maršrutais – 1,465 mln. keleivių (2018 m. – 2,16 mln. keleivių). Tokį kleivių srauto sumažėjimą lėmė
COVID-19 pandemija ir jos valymui taikomos priemonės. Keleivių srauto sumažėjimas lėmė ir
išaugusius vežėjų patiriamų nuostolių kompensacijų kaštus.
Kauno rajono vietiniuose (priemiestiniuose) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutuose
2020 m. vežėjai naudojo 80 autobusų, iš jų 67,5 proc. buvo pritaikyti arba iš dalies pritaikyti SPTŽ.
Vežėjai, aptarnaujantys priemiesčio autobusų maršrutus, atnaujina transporto priemones periodiškai.
UAB „Kautra“ autobusų, naudojamų priemiestiniuose maršrutuose, naudojimo laiko vidurkis
2020 m. gruodžio mėn. buvo 6,8 metai (2019 m. – 4,8 m.), UAB „Antirijus“ – 8 metai (2019 m. – 8
m.), UAB „Uma trans“– 8,5 metai (2019 m. – 7 m.), UAB „Merula“– 18,59 metai (2019 m. – 17,32
m.). Bendras vežėjų autobusų naudojimo laiko vidurkis 2020 m. pabaigoje siekė 11,27 metų.
2020 m. savivaldybės organizuojamų vietinių priemiestinių autobusų maršrutų trasose iš
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viso buvo prižiūrimi 32 keleivių laukimo paviljonai, kuriuos įrengė vežėjai.
2020 m. Vilkijos – Čekiškės kryptyje esančiose pagrindinėse viešojo transporto stotelėse ant
paruoštos infrastruktūros buvo sumontuotos švieslentės ir pradėta teikti bendroji informacija apie
maršrutų eismo tvarkaraščius. Planuojama, kad 2021 m. sausį jomis bus pradėta teikti ir informacija
apie atvykstančius autobusus realiu laiku.
2020 m. pagal su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos buvo
pasirašytą bendradarbiavimo sutartį dėl viešojo transporto stotelių rajoniniuose keliuose Nr. 1918 ir
Nr. 1919 buvo suprojektuotos viešojo transporto autobusų stotelės su paviljonais minėtų kelių
atkarpoje tarp Ramučių ir Neveronių kaimų.
2020 m. Kelių ir transporto skyrius kuravo AB „Lietuvos draudimas“ sutartį su Kauno
rajono savivaldybės administracija dėl Kauno rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių
draudimo nuo nelaimingų atsitikimų „Lietuvos draudimo“ akcijos „Apsaugok mane“ metu. Lietuvos
draudimas savo lėšomis apdraudė Kauno rajono moksleivius perėjose nuo nelaimingų atsitikimų nuo
2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. (imtinai).
Kauno rajono savivaldybės keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisija
2020 m. surengė 14 posėdžių, kuriuose išnagrinėjo 47 klausimų dėl Kauno rajono keleivinio kelių
transporto organizavimo. Kelių ir transporto skyrius, atsižvelgiant į komisijos nutarimą, paskelbtų
karantinų ir ekstremalios situacijos dėl COVID-19 laikotarpiu, pagal sumažėjusius/padidėjusius
keleivių srautus bei realius susisiekimo poreikius optimizavo viešojo transporto paslaugų apimtis,
inicijuodamas maršrutų reisų laikiną nutraukimą arba jų atnaujinimą.
Atsižvelgiant į keleivių susisiekimo poreikius buvo tikslinti autobusų ir maršrutinių taksi
eismo tvarkaraščiai, maršrutų trasos, derinami kitų savivaldybių pateikti eismo tvarkaraščiai. Iš viso
2020 m. buvo parengti ir/ar derinti 157 maršrutų eismo tvarkaraščiai, iš jų: parengti autobusų
maršrutų eismo tvarkaraščiai – 39, parengti maršrutinių taksi eismo tvarkaraščiai – 28; derinti kitų
savivaldybių maršrutų eismo tvarkaraščiai – 90.
Skyrius nuolat rengia ir skelbia informaciją apie viešojo transporto infrastruktūrą, eismo
tvarkaraščius bei laikinai dėl COVID-19 situacijos laikinai nutraukiamus

bei atnaujinamus

priemiesčio maršrutų reisus Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje. Interneto svetainėje
pateikti 28 autobusų maršrutų ir 5 maršrutinių taksi eismo tvarkaraščiai. Jie teikiami pagal
sezoniškumą ir nuolat naujinami.
Kelių ir transporto skyrius per 2020 m. tiesiogiai gavo 234 raštus, skundus ir prašymus,
kuriuos laiku išnagrinėjo ir parengė atsakymus.
2020 m. Kelių ir transporto skyrius atnaujino technines specifikacijas naujų vežėjų atrankos
tarptautiniam konkursui, tame tarpe konkursui parengė 4 papildomų maršrutų eismo tvarkaraščius.
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Paskelbtas konkursas buvo apskųstas teismams, kuriuose buvo apgintas konkurso sąlygų teisėtumas.
Šiuo metu vis dar vyksta teisminis ginčas dėl konkurso procedūrų vykdymo.
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26. SENIŪNIJŲ VEIKLA
Kauno rajono seniūnijos, vykdydamos funkcijas, įgyvendina Kauno rajono savivaldybės
strateginio 2019–2021 m. veiklos plano:
1 programą Savivaldybės valdymas:
01.01 tikslą Gerinti rajono valdymo kokybę.
01.01.01 uždavinį Organizuoti Savivaldybės funkcijų vykdymą mažinant administracinę
naštą;
01.01.02 uždavinį Organizuoti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų
vykdymą.
3 programą Kauno rajono verslo plėtra ir investicijos:
03.02 tikslą Gerinti turizmo viešąją infrastruktūrą siekiant didinti turistų srautą.
03.02.01 uždavinį Plėtoti subalansuotą turizmo infrastruktūrą.
5 programą Komunalinio ūkio plėtra ir priežiūra:
05.01 tikslą Užtikrinti komunalinio ūkio atnaujinimą.
05.01.01 uždavinį Gerinti teikiamų komunalinių paslaugų kokybę ir prieinamumą.
6 programą Turto administravimas:
06.01 tikslą Užtikrinti efektyvų Savivaldybės turto naudojimą.
06.01.01 uždavinį Rengti nekilnojamojo turto ir žemės sklypų kadastrinius matavimus ir
tvarkyti turto registrą.
7 programą Aplinka ir sveikatinimas:
07.02 tikslą Užtikrinti aplinkos kokybę.
07.02.01 uždavinį Palaikyti ir gerinti aplinkos kokybę, saugoti biologinę įvairovę;
07.02.02 uždavinį Gerinti gyventojų aplinkosaugos švietimą ir skatinti bendruomenines
iniciatyvas šioje srityje.
10 programą Socialinės paramos įgyvendinimas:
10.01 tikslą Teikti piniginę socialinę paramą Kauno rajono gyventojams, siekiant
sumažinti socialinę atskirtį.
10.01.01 uždavinį Užtikrinti socialinės paramos skyrimą ir mokėjimą Kauno rajono
gyventojams.
10.02 tikslą Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą.
10.02.01 uždavinį Skatinti socialinės atskirties mažinimą ir socialinės integracijos
didinimą.
12 programą Kelių priežiūra ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimas:
12.01 tikslą Užtikrinti darnų transporto vystymąsi.
12.01.01 uždavinį Pagerinti kelių ir gatvių dangas ir padidinti eismo saugumą.
Kauno rajonas išsidėstęs 146,2 tūkst. ha teritorijoje. Joje yra 25 seniūnijos. Gyventojų
registro duomenimis, 2020 m. Kauno rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą buvo deklaravę
102,27 tūkst. gyventojų, t. y. 1,21 proc. daugiau nei 2019 m. (101,05 tūkst.) (95 pav.).
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95 pav. Kauno rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus kaita 2016–2020 m.

Seniūnijos, tvarkydamos Gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų
apskaitą, 2020 m. Kauno rajone deklaravo ir išdeklaravo 12 050 gyventojų, 5,36 proc. mažiau nei
2019 m. (12 733). Iš jų gyvenamąją vietą rajone deklaravo 11 444 asmenys, 1,15 proc. daugiau nei
2019 m. (11 314), išsideklaravo 606 asmenys, 57,29 proc. mažiau nei 2019 m. (1 419). Bendroje
apskaitoje 2020 m. į Kauno rajoną gyventi atvyko 10 838 gyventojai – daugiau nei išvyko (96 pav.).
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96 pav. Gyvenamąją vietą Kauno rajone deklaravusių asmenų skaičiaus kaita 2016–2020 m.

2020 m. daugiausia gyventojų gyvenamąją vietą deklaravo Užliedžių (1 621 asmuo),
Domeikavos (1 340 asmenų) ir Ringaudų (1 225 asmenys) seniūnijose. Išsideklaravusių asmenų
daugiausia registruota Garliavos (69 asmenys), Domeikavos (56 asmenys), Karmėlavos (49 asmenys)
ir Ringaudų (47 asmenys) seniūnijose.
2020 m. seniūnijos gyventojams išdavė 20 385 pažymas: 14 723 pažymas apie deklaruotą
gyvenamąją vietą, 3 027 pažymas – butų savininkams (bendraturčiams) ir 2 635 pažymas apie šeimos
sudėtį (97 pav.).
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97 pav. Gyventojams išduotų pažymų skaičiaus kaita 2016–2020 m.

2020 m. seniūnijose užregistruoti 6 067 prašymai ir skundai, 2,24 proc. mažiau nei 2019 m.
(6 206) (98 pav.).
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98 pav. Seniūnijose užregistruotų ir išnagrinėtų gyventojų prašymų ir skundų skaičiaus kaita 2016–2020 m.

Seniūnijos per 2020 m. gyventojams išdavė 2 524 leidimus, 3,26 proc. mažiau nei 2019 m.
(2 609). Iš jų išduoti: 1 449 leidimai laidoti, 343 leidimai prekiauti viešosiose vietose, 409 leidimai
žemės kasimo darbams, 123 leidimai kirsti ir genėti saugotinus medžius ar krūmus, 109 leidimai
važiuoti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis (99 pav.).
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329 charakteristikas, 53 administracinius nusižengimų protokolus, atliko 910 notarinių veiksmų,
įvykdė 3 474 viešuosius pirkimus ir įgyvendino 44 projektus, organizavo visuomenei naudingus
darbus, juose dalyvavo 623 asmenys. Taip pat prižiūrėjo 327 Savivaldybei priklausančius socialinius
būstus ir administravo 373 Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą (tvarkė mokesčių dokumentus,
išrašė ir pateikė nuomininkams mokėjimo pranešimus, vykdė mokesčių mokėjimo kontrolę, išrašė
įspėjimus).
2020 m. įvyko 159 seniūnaičių sueigos ir 4 seniūnų pasitarimai. Seniūnaičiai svarstė
seniūnijų aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms rūpimus
klausimus ir priėmė rekomendacinius sprendimus. Seniūnaičių sueigose svarstyta: gatvių apšvietimo,
kelių ir gatvių remonto darbų eiliškumo, greičio mažinimo kalnelių ir ženklų įrengimo, seniūnijų
veiklos programų, seniūnijų biudžeto, gatvėvardžių ir adresų suteikimo, žemės paėmimo visuomenės
poreikiams klausimai. Tartasi prekybos, kultūrinės veiklos, renginių organizavimo klausimais. Taip
pat seniūnaičiai nagrinėjo gyventojų prašymus, atliekų rūšiavimo, medžių kirtimo, lėšų
bendruomenėms remti panaudojimą. Seniūnų pasitarimuose aptarti ir sprendžiami visoms
seniūnijoms aktualūs klausimai.
Kauno rajono savivaldybėje yra 77 kapinės, kurios užima apie 92,6 ha plotą. Per 2020 m.
kapinių priežiūros darbams išleista 276,8 tūkst. Eur. Seniūnijos taip pat prižiūrėjo ir apie 991,1 ha
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viešųjų erdvių.
Įgyvendindami Socialinės paramos programą seniūnijų darbuotojai 2020 m. patikrino 1 638
gyventojus, norinčius gauti ir gaunančius socialinę paramą ar socialines paslaugas, buities sąlygas,
pateiktų duomenų pagrįstumą, t. y. 24,6 proc. mažiau nei per 2019 m. (2 172). 2020 m. seniūnijos
prižiūrėjo 241 socialinės rizikos šeimą, t. y. 5,5 proc. mažiau nei 2019 m. (255 šeimos) (100 pav.).
2500
2000

2172

2000

1818

Patikrintų gyventojų, norinčių gauti arba
gaunančių socialinę paramą ar
socialines paslaugas skaičius

1638

1501

1500
1000
266

500

242

239

255

241

Prižiūrėtų socialinės rizikos šeimų
skaičius

0
2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

100 pav. Seniūnijų prižiūrėtų socialinės rizikos šeimų ir patikrintų gyventojų, gaunančių socialinę paramą, skaičiaus
kaita 2016–2020 m.

2020 m. seniūnijose priimti 13 251 gyventojų prašymas ir dokumentas išmokoms,
kompensacijoms ir socialinei paramai gauti, 15,5 proc. daugiau nei 2019 m. (11 472 prašymai), iš jų:
2 166 prašymai vaikų išmokoms gauti, 6 503 prašymai išmokoms, pašalpoms, būsto šildymo, šalto ir
karšto vandens išlaidų kompensacijoms, 3 322 prašymai socialinei paramai mokiniams (nemokamam
maitinimui ir mokyklinėms prekėms), 650 prašymų vienkartinei piniginei socialinei paramai ir
271 prašymas socialinėms paslaugoms gauti, 193 prašymai socialinių paslaugų poreikiui įvertinti,
138 prašymai neįgaliems asmenims neįgalumo inventoriui įsigyti, 8 prašymai nemokamoms
malkoms gauti (101 pav.ir 1 lent.).
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101 pav. Gyventojų prašymų ir dokumentų gauti išmokas, kompensacijas ir socialinę paramą skaičiaus kaita 2016–
2020 m.
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21 lent. Seniūnijose priimtų gyventojų prašymų ir dokumentų gauti socialines išmokas, kompensacijas ir socialinę
paramą skaičius 2016–2020 m.
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2020 m. seniūnijų darbuotojai aplankė 2 984 seniūnijose gyvenančius neįgaliuosius, vienišus
senyvo amžiaus žmones ar socialinės rizikos šeimas, t. y. 6,02 proc. mažiau nei 2019 m. (3 175).
Sudarė maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims gavėjų sąrašus
ir išdalijo 20 986 maisto paketus. Sudarė seniūnijos gyventojų sąrašus gauti velykinius ir kalėdinius
maisto krepšelius ir išdalijo 565 krepšelius. Surengė 320 socialinės paramos teikimo komisijos
posėdžių.
Įgyvendindamos Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų programą seniūnijos
rūpinasi jų teritorijoje esančių kelių priežiūra. 2020 m. seniūnijos išlygino apie 1 740 km kelių,
sutvarkė 11 843 m² kelių ir gatvių su asfalto danga duobių bei išdaužų, atnaujino 4 535 m šaligatvių,
tvarkė 892 km kelių ir gatvių žiemos metu (sniego valymas, barstymas druskos ir žvyro mišiniu),
prižiūrėjo apie 290 km kelkraščių (kelkraščių lyginimas, krūmų ir menkaverčių medžių šalinimas (1
pav.).
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102 pav. Seniūnijų prižiūrėtų kelių ir kelkraščių ilgio kaita 2016–2020 m.
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Atnaujino ir naujai įrengė 551 gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tašką. Atnaujino 946 kelio
ženklus ir gatvių pavadinimus, t. y. 23,18 proc. daugiau nei 2019 m. (768) (103 pav.).Visiems kelių
ir gatvių priežiūros darbams seniūnijose išleista 814,13 tūkst. Eur.
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103 pav. Seniūnijose atnaujintų ir naujai įrengtų apšvietimo taškų ir atnaujintų kelio ženklų skaičiaus kaita 2016–
2020 m.

Įgyvendindamos Kultūros plėtros programą seniūnijos 2020 m. suorganizavo 111 renginių,
jiems išleista 29 630 Eur. Daugiausia renginių suorganizavo Domeikavos (16) ir Kačerginės (12)
seniūnijos.
Kauno rajono seniūnijose įregistruota 110 bendruomenės centrų ir kitų nevyriausybinių
organizacijų (toliau – BC). Seniūnijos ir BC aktyviai bendradarbiavo, sprendė aplinkosaugos,
ekonomikos, kultūros ir socialines problemas, priėmė bendrų sprendimų. Seniūnijos su BC
organizavo renginius: Kalėdų šventes, Laisvės gynėjų, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienas,
Žolinę ir kt. renginius.
2020 m. įgyvendinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinta projektų
finansavimo programa „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Kauno rajono savivaldybei
skirta 66 745 Eur lėšų, kurios paskirstytos 25 seniūnijoms pagal gyventojų skaičių. Įgyvendinant
priemonę dalyvavo 30 bendruomeninių ar nevyriausybinių organizacijų. Jos įgyvendino išplėstinės
seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintas veiklas. Daugiausia dėmesio buvo skiriama veikloms,
skirtoms narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, bendruomenės narių
kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti, sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti, bendruomenių akcijų
bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.
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KULAUTUVA
1. Pradėta statyti mineralinio vandens biuvetė;
2. Pradėtas rengti pastato-klubo Akacijų al. 20 atnaujinimo techninis projektas.
EŽERĖLIS
1. Atliktas šalia Upelio g. esančio kanalo šlaitų valymas;
2. Sutvarkyta galinė autobusų stotelė: nugriautas gelžbetonis senos stotelės pamatas, išvalyta ir
išlyginta aplinka, užsėta žolė, prieiga išklota trinkelėmis;
3. Sutvarkytas apgriuvęs bešeimininkis pastatas prie Liepų g. 4 daugiabučio, išvežtos 28 tonos
statybinių atliekų;
4. Mažosios architektūros elementų tinklo plėtra: pastatyti 4 suoleliai, šalia naujų ir ankstesnių
6 suolelių, įsigyti lauko vazonai, sezono metu sodinamos žydinčios gėlės, atnaujintos šiukšlių
dėžės.
UŽLIEDŽIAI
1. Giraitės k., Topolių g. įrengtas gatvės apšvietimas;
2. Vijūkų k., Topolių g. ir Liucijanavos g. buvo parengtas ir įgyvendintas gatvių apšvietimo
projektas;
3. Vijūkų k., Adolfo Šapokos g. pradėtas įrenginėti šaligatvis.
NEVERONYS
1. Išasfaltuotos Akacijų g. ir Tvenkinių g.;
2. Atnaujintas Kertupio g. šaligatvis;
3. Įrengtas Pavasario g. apšvietimas;
4. Pradėtas Neveronių I tvenkinio pakrantėje poilsio ir laisvalaikio zonos įrengimas.
RAUDONDVARIS
1. Seniūnijos administracinio pastato vidaus remonto darbai;
2. Kolumbariumo Naujosiose Raudondvario kapinėse statybos darbų projekto parengimas;
3. Naujųjų Raudondvario kapinių ir naujai rengiamo kolumbariumo apšvietimo projekto
parengimas;
4. Instituto g. dalies apželdinimas;
5. Lietaus nuotekų tinklų projektavimo ir įrengimo darbai J. Vienožinskio g. ir Dainavos g.
LAPĖS
1. Išasfaltuota Laisvės gynėjų aikštė Lapių mst., 1995 m2 - 69,8 tūkst. Eur;
2. Pratęsta gatvių apšvietimo tinklo plėtra (15 vnt. šviestuvų) Snieguolių g., Drąseikių k.;
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3. Įrengtas šaligatvis 690 m2 A. Merkio g., Lapių mstl.;
4. Pratęstas gatvių apšvietimas (10 vnt. šviestuvų) A. Merkio g., Lapių mstl.;
5. Iškastas šulinys (kapinėse) Andriuškonių k.

SAMYLAI
1. Įrengtas naujas dviračių ir pėsčiųjų takas ir apšvietimas Miškininkų g. Vaišvydavos k.;
2. Įrengtas naujas apšvietimas Arboretumo g., Girionių k.;
3. Įrengtas naujas apšvietimas Poilsiavietės g. dalies, Laumėnų k.;
4. Įvykdyti apšvietimo atnaujinimo darbai Žiegždrių k. (ties daugiabučiais namais);
5. Išasfaltuotos Pakalniškių g. ir Vilties g., Šlienavos k.;
6. Išasfaltuota Poilsiavietės g., Laumėnų k. (kelias einantis tarp sodų bendrijų teritorijų).;
7. Parengtas Samylų poilsiavietės teritorijos sutvarkymo projektinis pasiūlymas;
8. Įgyvendintas apželdinimo projektas Girionių k. prie Liepų al. pėsčiųjų tako;
9. Vykdyta vandentvarkos plėtra Šlienavos k.;
10. Pradėtas Šlienavos pagrindinės mokyklos modernizavimo projekto įgyvendinimas.
VANDŽIOGALA (nebuvo atliekama svarbių darbų)
VILKIJA
1. Prie Vilkijos gimnazijos Žaliojoje g. įrengta šaligatvio atkarpa, pagerinusi saugų vaikų
patekimą į ugdymo įstaigą;
2. Tarp Čekiškės g. 98 ir Čekiškės g. 94 esančioje aikštelėje paklota asfalto danga ir įrengta
šaligatvio atkarpa;
3. Prieplaukos teritorijoje (keltas per Nemuną) įrengta atraminė sienelė sustabdžiusi šlaito
eroziją, paklota dalis akmens grindinio prie įvažiavimo į keltą, suremontuotas laivo
švartavimosi molas, įrengiant akmenines sieneles prie išsilaipinimo platformos;
4. Išvalyta nuo menkaverčių želdinių didžioji dalis Nemuno pakrantės, patenkančios į seniūnijos
teritoriją;
5. Atlikti kapitalinio remonto darbai dalies sunykusio šaligatvio Čekiškės g. Įrengtas suoliukas
su šiukšliadėže;
6. Naujai įrengtas Pergalės g. ir Liepų g., vaikų žaidimų aikštelės ir atnaujintas Bažnyčios
Mažosios g. ir viešųjų erdvių apšvietimas.
BABTAI
1.
Pagynės k. Gynios g. apšvietimo techninio projekto parengimas, topo nuotrauka ir
apšvietimo įrengimas – įrengta 12 naujų šviestuvų.
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LINKSMAKALNIS
1. Įrengtas parkas Linksmakalnyje;
2. Išasfaltuota Liepų g. ir Stadiono g. su automobilių stovėjimo aikštele.
ALŠĖNAI
1. Išasfaltuotos gatvės: Žiemklelio g., Miglės g., dalis Samanų g.;
2. Įrengtas gatvės apšvietimas K. Dulksnio g., Narsiečių k. ir Vyčio Kryžiaus g. (nuo K.
Dulksnio iki Sodų g.);
3. Pažėrų kapinės aptvertos nauja tvora, prie kapinių sutvarkyta automobilių parkavimo aikštelė;
4. Padarytas Sodų g. apšvietimo projektas.
KAČERGINĖ
1. Parengtas miestelio architektūrinės vizijos projektas;
2. Parengtas autobusų sustojimo-info centro rekonstrukcijos projektas;
3. Parengtas kraštovaizdžio tvarkymo projektas;
4. Rekonstruojama aikštelė prie sanatorijos „Žibutė“;
5. Atnaujinta dalis J. Zikaro g. dangos bei pėsčiųjų tako.
TAURAKIEMIS
1.
Piliuonos k. išasfaltuota Rožių g.;
2.
Guogų k. suremontuotas privažiavimas link Guogų piliakalnio;
3.
Atlikti seniūnijos pastato rūsio sienų šiltinimo, drenažo ir lietaus tinklų montavimo
darbai;
4.
Prie seniūnijos pastato įrengtas pandusas neįgaliesiems.
ROKAI
1. Įgyvendintas gatvių apšvietimo projektas, pastatyti 7 elektros stulpai, apšviestas kelio posūkis
su įkalne Girininkų k., Knygnešio P. Varkalos g.;
2. Tvarkytos administracinio pastato sienos (tinkuota, dažyta);
3. Įrengta lauko scena prie administracinio pastato, ant buvusios katilinės stogo.
ZAPYŠKIS
1. Apšvietimo įrengimas Zapyškio mstl. dviračių tako atkarpoje (24 vnt.);
2. Zapyškio mstl., Muziejaus g. dalies nuo Nemuno iki sankryžos su Vytauto g. renovacija
(atnaujinta asfaltuota kelio danga, įrengti šaligatviai, apšvietimas, automobilių stovėjimo
aikštelė);
3. Turizmo infrastruktūros plėtimas kurortinėje teritorijoje Muziejaus g. (pastatytas modernus
modulinis tualetas su visomis komunalinėmis komunikacijomis, sumontuotos stebėjimo
kameros saugumo užtikrinimui, įrengtas elektrinių automobilių pakrovimo punktas, dviračių
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remonto stotelė su visomis būtiniausiomis priemonėmis);
4. Išasfaltuota Bokšto g., apvažiavimas nuo Ežerėlio m. link Vilemų k. ir pabaigta asfaltuoti J.
Šileikos g. Naujai nužvyruota Braziūkų g. atkarpa, įrengtas šaligatvis Kluoniškių k., Liepų g.
RINGAUDAI
1. Saulės g., Laisvės g. kelio remontas;
2. Pavojingų medžių kirtimas;
3. Visuomenės poreikiams Aušros g. sklypo apželdinimas;
4. Panemunės g. drožtu asfaltu dalinis remontas;
5. Gėlių g. apšvietimo įrengimas;
6. Pyplių piliakalnio šienavimas;
7. Gatvių šlavimas mechanizuotas;
8. Žolės pjovimas;
9. Duobių užtaisymas;
10. Tiesiosios g. ir Gelžkeliuko g. asfaltavimas;
11. Margirio g., Pilėnų g. remontas;
12. Tvenkinio g. asfaltavimas;
13. Tabariškių kapinių tvoros remontas.
KARMĖLAVA
1. Gatvių apšvietimo naujų tinklų įrengimas;
2. Karmėlavos B. Buračo gimnazijos parko dalinis apželdinimas;
3. Įrengta Karo aukų kapavietė;
4. Įrengtas Ramučių k., Centrinės g. Kalėdinis apšvietimas;
5. Įrengtos aikštelės prie pusiau antžeminių konteinerių.

AKADEMIJA
1. Baigta Varžupio g. rekonstrukcijos projekto gatvės apšietimo dalis (įskaitant Vynuogyno g.);
2. Parengtas ESO tinklų iškėlimo Pilėnų g. projektas;
3. Parengtas ir įgyvendintas Apsauginės garsą slopinančios želdinių juostos projektas;
4. Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė Mokyklos g.;
5. Įrengtas pėsčiųjų šaligatvis tarp Sodų g. ir Šakių pl. pėsčiųjų perėjos.
GARLIAVOS APYLINKĖS
1. Irengtas g/a apšvietimas Ireniškių ir Seniavos k., Ireniškių g., Miestelėnų g. ir Seniavos g. –
31139,74 Eur;
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2. Įrenginėjamas laisvalaikio parkas Teleičių k., Vasario 16-osios g. – 22546,79 Eur.
GARLIAVA
1. Prekybos vietų sutvarkymas Lozoraičio g. 1D;
2. Užbaigtos 5 aktyvaus poilsio aikštelės;
3. Nugriautas katilinės pastatas Vytauto g. 61;
4. Pradėta rengti aktyvaus poilsio aikštelė Gedimino g.
DOMEIKAVA
1. Gatvės apšvietimo įrengimas Rasos, Mildos, Austėjos ir Kupolės g. kvartale;
2. Pėsčiųjų tako atnaujinimas Neries g.;
3. Žemaitkiemio kapinėse įrengtas pagrindinis takas naujose (praplėstose kapinėse);
4. Parengti 4 gatvių apšvietimo projektai: Dvarkiemio ir Žalčio g. (kelias į Luknės
darželį); Įgulos g.; Neries g.; Voškonių k. parko „Liepa“;
5. Suskaitmeninta palaidotų asmenų informacija Radikių ir Eigirgalos kapinėse.

ČEKIŠKĖ
1.
Įrengtas pandusas su apsaugine tvorele prie seniūnijos administracinio pastato –
1694,00 Eur;
2.
Paklotas trinkelėmis šaligatvis ir įėjimo aikštelė į seniūnijos administracinį pastatą –
3982,00 Eur;
3.
Dalinis gatvių apšvietimas Prienų k. – 10 849,00 Eur.;
4.
Pabaigtas įrengti gatvių apšvietimas Čekiškės mstl., Mokyklos g. prie Prano
Dovydaičio gimnazijos – 8 141,00 Eur.
BATNIAVA
1.
Aktyvaus poilsio aikštelės įrengimas Bubių k.;
2.
Apšvietimo įrengimas Nemuno g., Brūžės k.;
3.
Administracinio pastato Parko g. 10, Bubių k. paprastojo remonto (fasado šiltinimas)
darbai.
VILKIJOS APYLINKĖS
1.

Išasfaltuota 3 km kelio Purviškiai- Skrebenai.

