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SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA (1)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 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
ir 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.
Savivaldybės administracinei naštai mažinti ir toliau bus įgyvendinamos priemonės: administracinės
paslaugos bus perkeltos į elektroninę erdvę, bus sukurta nauja Savivaldybės interneto svetainė, kurioje bus dar
daugiau reikalingos informacijos, palengvinančios informacijos paiešką ir kt.

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 atsakingas už efektyvų Savivaldybės dokumentų valdymą;
gyventojų aptarnavimą; Savivaldybės administracijos archyvinių 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; Savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojų, Tarybos sekretoriato ir
Savivaldybės administracijos techninį aptarnavimą; efektyvų Savivaldybės administracijai
priklausančio turto valdymą; Savivaldybės transporto priemonių naudojimą; prižiūri
Savivaldybės administracinio pastato šilumos ir elektros ūkį; planuoja, inicijuoja, organizuoja
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ir atlieka Administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus; administruoja
Savivaldybės kompiuterių tinklą, interneto svetainę, prižiūri kompiuterinę techniką ir
programinę įrangą.
Savivaldybės veiklos dokumentų valdymas. Kauno rajono savivaldybės visų
dokumentų valdymas automatizuotas sistema Labbis.DVS. Jos funkcijos automatizuoja:
dokumentų valdymo procesus nuo parengimo, derinimo iki pasirašymo elektroniniu parašu ir
išsiuntimo per e. pristatymo sistemą; dokumentų paiešką; ataskaitų generavimą; dokumentų
archyvavimą ir kt. Sistema Savivaldybėje įdiegta 2014 m. pabaigoje, dokumentai
registruojami nuo 2015 m. sausio 1 d.
Dokumentų valdymo sistemoje Labbis.DVS 2017 m. iš viso užregistruota
87 357 dokumentai, 5,65 proc. daugiau nei 2016 m. (82 688 dokumentai) (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..). Daugiausia dokumentų užregistruota gautų dokumentų registre (5 468
dokumentai), 6,80 proc. daugiau nei 2016 m. (5 120 dokumentų). 2017 m. užregistruotas 21
gyventojo skundas, t. y. 133,33 proc. daugiau nei 2016 m. (9 skundai). Užregistruoti 67 mero
potvarkiai veiklos klausimais, t. y. 28,85 proc. daugiau nei 2016 m. (52), Administracijos
direktoriaus įsakymų veiklos klausimais užregistruota 2 598, t. y. 5,27 proc. daugiau nei
2016 m. (2 468). Sutarčių 2017 m. užregistruota 1 281, 6,5 proc. mažiau nei 2016 m. (1 370).
Siunčiamų dokumentų užregistruota 2 715, t. y. 1,91 proc. daugiau nei 2016 m. (2 664).
87 357
88 000

Vnt.

86 000
84 000

82 187

Užregistruotų
dokumentų skaičius

82 688

82 000
80 000
78 000
2015 m.

2016 m.

2017 m.

1 pav. Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje Labbis.DVS užregistruotų dokumentų skaičiaus

kaita 2015–2017 m.

Savivaldybės administracijos archyvinių dokumentų tvarkymas ir saugojimas. Kaip
ir kasmet Bendrasis skyrius 2017 m. pabaigoje patikslino ir Kauno apskrities archyvui
perdavė Savivaldybės dokumentacijos planą. Su Kauno apskrities archyvu suderino: nuolat ir
ilgai saugomų bylų apyrašus iki 2008 m; naikinti atrinktų 1 558 bylų aktą (bylos sunaikintos).
Archyviniam saugojimui parengė 615 nuolat ir ilgai saugomų 2008–2011 m. bylų.
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo Kauno rajone kontrolė. Bendrojo
skyriaus darbuotoja, atsakinga už valstybinės kalbos kontrolę, per 2017 m. suredagavo
474 Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius, Savivaldybės tarybos
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protokolus, apie 2 500 Administracijos direktoriaus įsakymų. Redagavo Savivaldybės
interneto svetainę. Patikrino Garliavos, Garliavos apylinkių, Domeikavos, Karmėlavos,
Neveronių, Kulautuvos, Raudondvario viešuosius užrašus, teikė kalbos konsultacijas
darbuotojams, Savivaldybėje surengė Nacionalinio diktanto rašymą ir Lietuvos Respublikos
Konstitucijos egzamino du turus.
Savivaldybės administracijai priklausančio turto valdymas. 2017 m. nurašė ir
likvidavo 452 vienetus 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. 2017 m. Bendrasis sk.
prižiūrėjo 23 tarnybinius automobilius, metų pabaigoje inicijavo pirkimą ir buvo įsigyti dar du
nauji automobiliai. Techninei priežiūrai ir remontui buvo išleista 24,40 tūkst. Eur, t. y.
20,49 proc. daugiau nei per 2016 m. (25,92 tūkst. Eur), automobilių nuomai per metus išleista
13,53 tūkst. Eur – 26,98 proc. mažiau nei per 2016 m. (18,53 tūkst. Eur) (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..). Degalų išlaidos 2017 m. sudarė 31,23 tūkst. Eur, t. y. 9,56 proc. mažiau
nei 2016 m. (34,53 tūkst. Eur), automobilių draudimui išleista 4,38 tūkst. Eur, t. y. 2,67 proc.
daugiau nei per 2016 m. (4,26 tūkst. Eur). Bendrojo skyriaus prižiūrimais automobiliais
2017 m. nuvažiuota 328,35 tūkst. km, t. y. 10,63 proc. mažiau nei per 2016 m. (367,41 tūkst.
km).
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2 pav. Bendrojo skyriaus prižiūrimų automobilių priežiūros ir degalų išlaidų kaita 2013–2017 m.

Savivaldybės transportas. Savivaldybės visi struktūriniai padaliniai ir Savivaldybės
biudžetinės įstaigos 2017 m. disponavo 123 tarnybinio transporto priemonėmis, 2 daugiau nei
2016 m. (121). Iš jų 45 transporto priemonės (2016 m. 43) naudojamos seniūnijų ūkinėms
funkcijoms vykdyti (krovininiai automobiliai, mikroautobusai, traktoriai ir priekabos). Per
2017 m. visais automobiliais (išskyrus seniūnijų ūkinį transportą) buvo nuvažiuota
1 081,11 tūkst. km, t. y. 0,2 proc. daugiau nei 2015 m. (1 078,93 tūkst. km), degalų išlaidos
2017 m. padidėjo 7,0 proc., 2017 m. degalams išleista 141,39 tūkst. Eur, o 2016 m. –
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3 pav. Ridos ir degalų išlaidų kaita 2013–2017 m.

Savivaldybė transportui išlaikyti 2017 m. išleido 297,75 tūkst. Eur, t. y. 12,0 proc.
daugiau nei 2016 m. (265,83 tūkst. Eur). Didžiąją išlaidų dalį sudarė degalų išlaidos
(141,39 tūkst. Eur). 93,68 tūkst. Eur išleista automobilių remontui, t. y. 5,57 proc. daugiau nei
2016 m. (88,73 tūkst. Eur). Automobilių nuomai ir darbuotojų kompensacijoms už asmeninio
automobilio naudojimą tarnybinėms reikmėms išleista 44,70 tūkst. Eur, t. y. 42,26 proc.
daugiau nei 2016 m. (31,42 tūkst. Eur). Automobilių draudimo išlaidos sudarė 17,98
tūkst. Eur, t. y. 32,67 proc. daugiau nei 2016 m. (13,55 tūkst. Eur) (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..).
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4 pav. Savivaldybės išlaidos tarnybiniam transportui išlaikyti 2013–2017 m.

Administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų inicijavimas ir vykdymas.
Bendrasis skyrius 2017 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. 2017 m. inicijavo 166 mažos vertės viešuosius pirkimus, iš jų įvykdė 132 mažos vertės
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pirkimus ir 6 pirkimus per CPO sistemą; nupirkta prekių ir paslaugų už 236,01 tūkst. Eur.
Bendrasis skyrius inicijavo ir parengė 26-ių viešųjų pirkimų technines sąlygas už
1 007,9 tūkst. Eur, kuriuos įvykdė Viešųjų pirkimų komisija. Didžiausi 2017 m. inicijuoti ir
įvykdyti pirkimai: papildomi Savivaldybės pastato modernizavimo rangos darbai, automobilių
remonto, vėliavų gamybos, dokumentų kopijavimo, tarnybinių kelionių organizavimo,
korespondencijos siuntų pristatymo, maitinimo, renginių aptarnavimo ir organizavimo,
renginių įgarsinimo, apšvietimo ir scenos įrengimo, valymo paslaugų, spaudos darbai, dviejų
naujų automobilių, kompiuterinės įrangos, suvenyrų, biuro popieriaus, kanceliarinių prekių
pirkimas ir kt.
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
2017–2019 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.
2017 m. buvo įdiegta nauja Kauno rajono savivaldybės interneto svetainė. Nauja
versija patogesnė, kardinaliai pakeistas svetainės dizainas, įdiegtos naujos funkcijos, svetainė
pritaikyta mobiliesiems įrenginiams, įdiegtos integracijos su socialiniais tinklais, gyventojams
suteikta galimybė gauti naujienas jiems patogia forma. Svetainėje taip buvo įdiegtos 3 naujos
paslaugos gyventojams:
➢ E. pranešimas – tai supaprastintas atviros formos funkcionalumas, leidžiantis
gyventojams pranešti, paprašyti informacijos, jeigu autentifikavosi, užsisakyti paslaugą.
➢ E. peticija – elektroninių peticijų sistema, leidžianti gyventojams sukurti peticiją
jiems rūpimu klausimu ar palaikyti kitų sukurtas peticijas.
➢ E. konsultacija – tai naujas įrankis, su kuriuo Savivaldybės specialistai gauna
gyventojų konsultacijas nerengdami brangių tiesioginių susitikimų su gyventojais, o
gyventojai jiems patogiu laiku ir priemonėmis jas teikia.
Svetainėje atnaujintos e. demokratijos saviraiškos formos:
➢ Teisės aktų projektų komentavimas.
➢ Balsavimas už teisės aktų projektus.
➢ Tarybos posėdžių transliacijos.
Naujoje svetainėje įdiegtos priemonės mažina darbuotojų administracinę naštą:
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įdiegtas naujas apklausų modulis, sukurta integracija su dokumentų valdymo ar apskaitos
sistemomis. Anksčiau į svetainę ir dokumentų valdymo sistemą aktai buvo keliami atskirai,
dabar pakanka juos įkelti tik į vieną sistemą.
Svetainėje pradėti viešinti atviri duomenys, taip įmonėms suteikiama galimybė be
administracinių procedūrų, nemokamai naudotis paviešintais duomenimis jų kuriamiems
projektams įgyvendinti.
Įdiegus naują svetainę gyventojai ir įmonės gali paprasčiau rasti informaciją,
užsisakyti paslaugas, pareikšti nuomonę jiems rūpimais klausimais, o darbuotojai greičiau ir
platesnei auditorijai pateikti informaciją ir sulaukti atsako.
2017 m. dalis buhalterinės apskaitos informacinių sistemų perkelta į nuomojamą
virtualią IT infrastruktūrą, todėl šių sistemų darbo sparta padidėjo apie 30 proc. ir apie
4 kartus sutrumpėjo duomenų atkūrimo laikas.
Nuo 2017 m. liepos mėn. Savivaldybės administracija buvo prijungta prie
E. sąskaitos informacinės sistemos, kur tiekėjai pagal įvestas viešinamas sutartis pateikia
sąskaitas faktūras.
Bendrojo skyriaus specialistų pastangomis 2017 m. buvo išvengta reikšmingų
informacinės saugos incidentų. Tai buvo pasiekta dėl laiku atnaujintos programinės įrangos,
sugriežtintos vartotojų teisių kontrolės ir dėl vartotojų įspėjimo apie aktualias grėsmes.
2017 m. visiškai modernizuotos 36 kompiuterinės darbo vietos, sukurtos 9 naujos
(Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..). Nurašyta 13 vnt. netinkamos naudoti kompiuterinės
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5 pav. Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Atnaujinus dokumentų valdymo sistemos Labbis.DVS konfigūraciją, buvo pakeisti
Administracijos direktoriaus įsakymų derinimo procesai: direktoriaus įsakymai, seniūnijų
įsakymai personalo klausimais pradėti derinti tik elektroniniu būdu, todėl sutrumpėjo
dokumentų derinimo procesas.
Supaprastintas institucijų tarpusavio bendradarbiavimas, Vyriausybės atstovo Kauno
apskrityje tarnybai suteikta galimybė prisijungti prie Labbis.DVS, todėl teisės aktų nebereikia
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papildomai teikti kitu būdu.
2017 m. pradėtas e. pašto perkėlimas į kitą platformą, turinčią lankstesnes vartotojų
valdymo galimybes ir saugos, konfidencialumo priemones.
Atnaujintas vidinis intraneto tinklalapis, į jį perkelti darbuotojų veiklos organizavimo
žurnalai, išplėstas kalendoriaus funkcionalumas.
2017 m. pabaigoje atnaujinus interneto ryšio įrangą, padidėjo Savivaldybės
administracijos interneto ryšio greitis ir kokybė. Įsigijus modernią ugniasienę užtikrinti nuolat
didėjantys saugos reikalavimai.
Organizuota intensyvesnė informacijos apie e. paslaugų teikimą Kauno rajono
savivaldybės administracijoje sklaida. Daugiausia elektroninių paslaugų teikiama Valstybės
informacinių išteklių sąveikumo platformoje epaslaugos.lt, kuri buvo įdiegta 2015 m.
pabaigoje, įgyvendinus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projektą
„Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“. Vykdant projektą į
elektroninę erdvę perkeltos savivaldybių administracijų teikiamos paslaugos. 2017 m. gauta
622 elektroninių paslaugų užsakymai, t. y. 22,68 proc. daugiau nei 2016 m. (507).
Populiariausia ir šiais metais užsakoma paslauga išlieka pažymų apie deklaruotą gyvenamąją
vietą išdavimas, šią paslaugą užsisakė 74,12 proc. gyventojų, norinčių gauti paslaugas
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6 pav. Elektroninių paslaugų užsakymų skaičiaus kaita 2015–2017 m.

2.

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 2017 m. pradžioje parengė Kauno rajono biudžeto projektą, pateikė jį Tarybos
komitetams svarstyti, o Taryba 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-55 patvirtino 2017 m.
biudžetą 59 808,7 tūkst. Eur pajamų ir 61 099,3 tūkst. Eur išlaidų (asignavimai iš skolintų
lėšų investicijų projektams finansuoti viršijo pajamas 1 448,0 tūkst. Eur; asignavimai iš laisvo
biudžeto lėšų likučio viršija pajamas 1 290,6 tūkst. Eur).
Per metus biudžetas buvo tikslintas 3 kartus. Biudžeto ir finansų skyrius pagal
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asignavimų valdytojų prašymus, apskaičiavimus ir tarpusavio atsiskaitymus su valstybės
biudžetu parengė biudžeto tikslinimo projektus, kurie nustatyta tvarka buvo patvirtinti.
Patikslinto biudžeto apimtis – 69 938,20 tūkst. Eur pajamų ir 71 228,8 tūkst. Eur
išlaidų (asignavimai viršija pajamas 1 203,0,0 tūkst. Eur skolintomis lėšomis; asignavimai iš
laisvo biudžeto lėšų likučio viršija pajamas 1 290,6 tūkst. Eur).
Per 2017 m. Savivaldybė gavo 68 290,9 tūkst. Eur pajamų ir planą įvykdė
97,64 proc., 2016 m. pajamų planas buvo įvykdytas 101 proc. 2017 m. pajamų gauta 9,06
proc. daugiau nei 2016 m. (62 617,1 tūkst. Eur) (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
2017 m.
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7 pav. Savivaldybės biudžeto pajamų kaita 2013–2017 m.

Mokesčių lengvatos. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų
mokesčių lengvatų į Savivaldybės biudžetą per 2017 m. neįplaukė 213,9 tūkst. Eur pajamų.
Suteiktos lengvatos:
➢ žemės nuomos mokesčio juridiniams asmenims – 16,3 tūkst. Eur;
➢ nekilnojamojo turto mokesčio juridiniams asmenims – 142,7 tūkst. Eur;
➢ žemės mokesčio fiziniams asmenims ir juridiniams asmenims – 54,9 tūkst. Eur.
Kredito ir debeto įskolos 2017 m. pokyčiai. Siekiant kontroliuoti atsiskaitymus su
tiekėjais laiku, kiekvieną ketvirtį iš asignavimų valdytojų buvo renkami duomenys apie
debeto ir kredito įskolą. Savivaldybės uždelstų skolų (daugiau kaip 45 dienos) 2017 m.
gruodžio 31 d. nebuvo. Savivaldybės biudžetinių lėšų skola 2017 m. gruodžio 31 d. buvo
1 111,6 tūkst. Eur.
Skola bankams 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 12 384,6 tūkst. Eur.
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3.

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, teikė pažymas Darbo biržai ir dirbantiesiems.
Vykdomų programų ir fondų buhalterinės apskaitos tvarkymas. Skyrius vykdė šių
programų ir fondų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę:
➢ gamtos apsaugos programos SAARS – 215,73 tūkst. Eur;
➢ viešajame aukcione parduoto turto – 169,80 tūkst. Eur;
➢ socialinio būsto modernizavimo programos – 102,95 tūkst. Eur;
➢ Gyvenamųjų patalpų remonto fondo – 91,80 tūkst. Eur;
➢ Sveikatos fondo – 62,05 tūkst. Eur;
➢ Mero fondo – 17,10 tūkst. Eur;
➢ privatizuotų žemės sklypų – 13,94 tūkst. Eur;
➢ Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo – 6,00 tūkst. Eur;
➢ tvarkė valstybės skiriamų lėšų deleguotoms funkcijoms vykdyti apskaitą. 2017 m.
buvo apskaityta ir panaudota 1 401,67 tūkst. Eur.
Tvarkė Savivaldybėje vykdomų 16 (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 – 126,40 tūkst. Eur, Kauno apskrities vyriausiajam policijos
komisariatui – 40,00 tūkst. Eur, VšĮ Garliavos PSPC – 1,20 tūkst. Eur, VšĮ Pakaunės PSPC –
2,90 tūkst. Eur, VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centrui – 132,10 tūkst. Eur,
VšĮ Raudondvario dvarui – 300,00 tūkst. Eur, Kauno rajono bažnyčioms – 100,00 tūkst. Eur,
VšĮ Kauno regiono plėtros agentūrai – 42,00 tūkst. Eur.
Skaičiavo ir tvarkė Teritorinės darbo biržos skiriamas lėšas – 38,00 tūkst. Eur.
Vykdė kelių programoje skiriamų valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų apskaitą.
Už subsidijas ir lengvatinius pavėžėjimus iš Savivaldybės biudžeto buvo apmokėta
1 777,44 tūkst. Eur. Už kelių remontą iš Savivaldybės biudžeto apmokėta 949,89 tūkst. Eur, iš
valstybės biudžeto – 4 319,63 tūkst. Eur, iš gyventojų paramos lėšų – 159,49 tūkst. Eur.
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Vykdė aplinkos programai skiriamų 1 027,60 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.
4.

CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

Centralizuotas vidaus audito skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti
Savivaldybės funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą.
Centralizuotas vidaus audito skyrius vykdė Savivaldybės administracijos, jai
pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų nepriklausomą, objektyvią
tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekdamas užtikrinti Savivaldybės veiklos gerinimą,
sistemingai ir visapusiškai vertindamas rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.
Skyrius atliko 2017 m. veiklos plane numatytų septynių viešųjų juridinių asmenų
vidaus auditą: Kauno rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
vertinimą pirminės sveikatos priežiūros centrų, administracinės naštos mažinimo priemonių
vykdymo I ir II pusmečio vertinimą, bendruomenės rėmimo programos lėšų panaudojimo
vertinimą, VšĮ „Raudondvario dvaro“ valdymo ir finansinės veiklos vertinimą, dėl lėšų, skirtų
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymui Savivaldybės
administracijoje panaudojimo ir mokymo efektyvumo vertinimą, Čekiškės socialinės globos ir
priežiūros namų ūkinės ir finansinės veiklos vertinimą. Keturių viešųjų juridinių asmenų
auditas pradėtas 2017 m. pabaigoje tęsiamas ir 2018 m.
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 viešasis juridinis asmuo laikosi nustatytų tvarkos aprašų, taisyklių, nuostatų bei kitų
norminių teisės aktų reikalavimų, ar racionaliai naudojamas, valdomas bei saugomas turtas ir
kt. Įvertinus viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės funkcionavimą bei galimą rizikos
veiksnių įtaką, Skyriaus auditoriai teikė viešiesiems juridiniams asmenims rekomendacijas,
kaip gerinti veiklą. Vidaus audito ataskaitose reikšmingiausios rekomendacijos pateiktos dėl
vidaus kontrolės stiprinimo, racionalaus lėšų naudojimo, viešųjų juridinių asmenų atliekamų
funkcijų, viešųjų pirkimų procedūrų nustatytų teisės aktų ir taisyklių atitikties, turto
inventorizavimo, veiklos ir valdymo, naujų tvarkos aprašų parengimo, mažinant galimą
rizikos veiksnių įtaką.
Įvertinus viešojo juridinio asmens audituojamos srities vidaus kontrolės sistemos
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funkcionavimą bei galimą rizikos veiksnių įtaką, buvo pateiktos rekomendacijos, kaip stiprinti
vidaus kontrolės procedūrą ir rizikos valdymą audituotų viešųjų juridinių asmenų tikrintose
srityse. Savivaldybės administracijos direktoriui ir audituotų subjektų vadovams 2017 m.
buvo pateikta 30 (trisdešimt) rekomendacijų. Atlikus šių rekomendacijų įgyvendinimo
kontrolę, parengta jų būklės ataskaita apie vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimą (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
Liko neįgyvendintos, įgyvendinimas
tęsiamas 2018 m.
37%

Netekusios aktualumo rekomendacijos
7%

Įgyvendintos rekomendacijos
53%

Neįgyvendintos rekomendacijos
3%

8 pav. Centralizuoto vidaus audito skyriaus teiktų rekomendacijų įgyvendinimas 2017 m.

Kaip rodo ataskaitos duomenys, iki 2017 m. gruodžio 31 d. iš einamaisiais metais
pateiktų 30 rekomendacijų 16 įgyvendinta, 2 neteko aktualumo (pasikeitus teisės aktams),
11-os rekomendacijų įgyvendinimas dėl objektyvių priežasčių (rekomendacijų vykdymo
sudėtingumo, pasikeitusio teisinio reglamentavimo) perkeltas 2018 m., viena rekomendacija
neįgyvendinta (rekomendaciją tikslinga įgyvendinti įsigalėjus Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymo pakeitimams). Į CVAS vadovo ir vidaus auditoriaus pateiktas pastabas ir
rekomendacijas

dėl

viešųjų

juridinių

asmenų veiklos,

vidaus kontrolės

sistemos

funkcionavimo ir rizikos valdymo tobulinimo viešųjų juridinių asmenų vadovai reagavo
geranoriškai ir stengėsi vidaus audito metu nustatytus trūkumus šalinti, rekomendacijas
įgyvendinti. Daugiausia rekomendacijų buvo pateikta dėl veiklos ir valdymo bei vidaus
kontrolės tobulinimo.
Atliekant vidaus auditą nebuvo nustatyta pažeidimų, kurie nagrinėtini teisėsaugos
institucijų.
Savivaldybės ir viešųjų juridinių asmenų vadovų požiūris į kontrolę teigiamas, todėl
atsižvelgiant į atliktą vidaus auditą ir ataskaitų rekomendacijas keičiami ir papildomi anksčiau
galiojusieji vidaus administraciniai aktai, rengiami nauji tvarkos aprašai, padedantys užtikrinti
Savivaldybės administracijos ir kitų Savivaldybei pavaldžių viešųjų juridinių asmenų vidaus
kontrolės veiksmingumą.
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5.

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS

Civilinės metrikacijos skyrius įgyvendina 01.01.02 uždavinį – organizuoti valstybinių
(valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
Civilinės metrikacijos skyrius 2017 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:
➢ užregistravo 813 gimimo įrašų (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..);
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9 pav. Civilinės metrikacijos skyriuje užregistruotų gimimo įrašų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

➢ užregistravo 90 gimimo įrašų vaikų, gimusių užsienio valstybėse;
➢ pripažinta 91 asmens tėvystė, 19 kūdikių užregistravo vienišos motinos;
➢ užregistravo 12 dvynių porų (2016 m. – 9 poros);
➢ užregistravo 5 įvaikintus vaikus (2016 m. – 7);
➢ užregistravo 628 gyventojų mirties atvejus (2016 m. – 949) (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..), iš jų 12 mirties atvejų registruoti užsienio valstybėse (2016 m. – 18);
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10 pav. Gimstamumo ir mirtingumo kaita 2013–2017 m.

➢ užregistravo ir apskaitė 599 santuokas (2016 m. – 592), iš jų: 355 santuokos
sudarytos Civilinės metrikacijos skyriuje, 203 santuokos – bažnyčioje, 41 santuoka – užsienio
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valstybėse, 25 santuokos registruotos jaunavedžių pasirinktose vietose (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..);
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11 pav. Registruotų ir apskaitytų santuokų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

➢ vedė 2 jubiliejinių santuokų ceremonijas;
➢ užregistravo 119 santuokos nutraukimo įrašų (2016 m. – 6). Teismų sprendimai
dėl santuokos nutraukimo siunčiami į Civilinės metrikacijos įstaigas, kuriose buvo
įregistruotos santuokos. Sudaryti 8 santuokos nutraukimo įrašai registruoti užsienio
valstybėse;
➢ užregistravo 540 gautų pranešimų, paklausimų, prašymų, raštų, sprendimų iš
gyventojų, civilinės metrikacijos skyrių, teismų, prokuratūrų, notarų, ministerijų, antstolių,
migracijos tarnybų ir kitų įstaigų. Gyventojų prašymu tarpininkavo dėl dokumentų gavimo iš
kitų Lietuvos ir užsienio valstybių civilinės metrikacijos įstaigų;
➢ išsiuntė 409 dokumentus, raštus ir kitą korespondenciją;
➢ surašė 596 papildymo, pakeitimo akto įrašus, parengė 246 papildymo, pakeitimo,
ištaisymo bylas ir 53 vardo, pavardės, tautybės pakeitimo bylas, išdavė 46 pažymas,
patvirtinančias, kad nėra kliūčių sudaryti santuoką užsienio valstybėje. Užregistravo
945 prašymus gauti civilinės būklės aktų įrašų liudijančius išrašus;
➢ išdavė civilinės būklės aktų įrašų, liudijančius išrašą: 1 251 – gimimo, 651 –
santuokos; 130 – santuokos nutraukimo; 124 – mirties; 10 – papildymo ar pakeitimo.
6.

JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIUS (VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS)
Jaunimo reikalų koordinatorius įgyvendina 01.01.02 uždavinį – organizuoti

valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
Jaunimo reikalų koordinatorius 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.
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2017 m. Kauno rajono savivaldybėje gyveno 18 536 jauni, 14–29 m., žmonės
(8 957 moterys ir 9 579 vyrai), šis skaičius sudarė 18,8 proc. visų Kauno rajono gyventojų.
Per 5 metus jaunų žmonių Savivaldybėje sumažėjo tik 2,57 proc. (476) (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..), kai tuo metu Lietuvoje per šį laikotarpį jaunų žmonių sumažėjo 13,7
proc. (88 500) (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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12 pav. Jaunų (14–29 m.) žmonių skaičiaus kaita Kauno rajono savivaldybėje 2013–2017 m.
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13 pav. Jaunų (14–29 m.) žmonių pasiskirstymas pagal miestus ir kaimus (Lietuva) 2013–2017 m.

2017 m. konkurso būdu finansuoti 9 Kauno rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų jaunimo veiklos projektai, kuriems įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto buvo
skirta 12 500 Eur (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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14 pav. Jaunimo veiklos projektams skirtų lėšų ir finansuotų projektų skaičiaus kaita 2014–2017 m.

Kartu su Jaunimo garantijų iniciatyvos vietos koordinatoriais buvo siekiama didinti
16–29 m. jaunuolių, kurie nedirba, nesimoko ir mokymuose (toliau – NEET) nedalyvauja,
užimtumą ir plačiau juos supažindinti su projekto „Atrask save“ galimybėmis. Projektas
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įgyvendinamas nuo 2016 m. vasario iki 2018 m. rugsėjo mėn. 2017 m. į projekto veiklas
įtraukti 152 jaunuoliai, 141,27 proc. daugiau nei 2016 m. (63) (Klaida! Nerastas nuorodos
šaltinis..). Parengtos ir Jaunimo reikalų taryboje patvirtintos Jaunimo garantijų iniciatyvos
projekto „Atrask save“ pirminės intervencijos / neaktyvių jaunų žmonių suradimo ir įtraukimo
į veiklas plano priemonės bei Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo ir jos teikiamų
galimybių viešinimo / komunikacijos plano priemonės.
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Siekiant skatinti jaunimo užimtumą, suorganizuotos dviejų dienų moksleivių
praktikos dienos Savivaldybėje (dalyvavo 20 moksleivių), prisidėta prie „Sodros“ jaunimo
švietimo bandomojo projekto „Nepamiršk parašiuto“ įgyvendinimo, rugsėjo–spalio mėnesiais
projekte dalyvavo 12 Kauno rajono gimnazijų, kuriose ekonomikos mokytojai vedė pamokas
apie socialinį draudimą. Šiose pamokose sudalyvavo apie 550 moksleivių.
7.

PERSONALO SKYRIUS

Personalo skyrius įgyvendina 01.02.01 uždavinį – stiprinti Savivaldybės institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų administracinius gebėjimus, diegti informacines technologijas ir plėtoti
informacines paslaugas.
Kauno rajono savivaldybės administraciją 2017 m. sudarė 18 skyrių, 25 seniūnijos ir
3 struktūriniams padaliniams nepriskirti specialistai. Administracijoje dirbo 174 valstybės
tarnautojai ir 172 darbuotojai – pagal darbo sutartis.
Įstaigos rezultatams nemažą reikšmę turi valstybės tarnautojų patirtis. 2017 m.
Administracijoje buvo daugiau kaip pusė valstybės tarnautojų (155 asmenys), turinčių 3–21
metų ir didesnį valstybės tarnybos stažą (2016 m. – 159). Mažesnį negu 3 metų stažą
valstybės tarnyboje turėjo tik 19 valstybės tarnautojų (2016 m. – 14) (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..).
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16 pav. Kauno rajono savivaldybėje dirbančių valstybės tarnautojų stažas 2013–2017 m.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir valstybės tarnautojų kaita, konkursai į
valstybės tarnybą:
2017 m. Savivaldybės administracijoje priimti 7 darbuotojai, dirbantys pagal
terminuoto darbo sutartis, 17 – dirbančių pagal neterminuoto darbo sutartis. Atleisti
22 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, iš kurių 17 darbuotojų, dirbančių pagal
neterminuoto darbo sutartis, ir 5 – pagal terminuoto darbo sutartis. 7 darbuotojai, dirbantys
pagal terminuotas darbo sutartis, perkelti dirbti pagal neterminuotas darbo sutartis (Klaida!
Nerastas nuorodos šaltinis..).
2017 m. atleista 11 valstybės tarnautojų, iš jų: 5 atsistatydino savo noru, 6 – šalių
susitarimu. Į valstybės tarnybą priimta 14 valstybės tarnautojų, 3 valstybės tarnautojai perkelti
iš kitos įstaigos. Administracijoje 51 valstybės tarnautojui suteikta aukštesnė kvalifikacinė
klasė, 35 perkelti į aukštesnes pareigas juos įvertinus eilinio vertinimo metu. Seniūnijose
7 valstybės tarnautojams suteikta aukštesnė kvalifikacinė klasė, 25 perkelti į aukštesnes
pareigas po eilinio vertinimo. 3 valstybės tarnautojai savo prašymu perkelti tarnybinio
kaitumo būdu į kitas tos pačios kategorijos pareigas.
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17 pav. Darbuotojų kaita 2013–2017 m.

2017 m. atlikti 7-ių galimų tarnybinių nusižengimų tyrimai. Skirtos 3 tarnybinės
nuobaudos, 1 darbo drausmės pažeidimas. 3 atvejais tarnybinių nusižengimų tyrimo komisijos
pripažino, kad valstybės tarnautojai nepadarė tarnybinių nusižengimų.
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2017 m. surengta 14 konkursų į valstybės tarnybą (Klaida! Nerastas nuorodos
šaltinis..).
25

21

Vnt.

20
15
10

10

11

2015 m.

2016 m.

14

Surengtų konkursų į
valstybės tarnybą skaičius

6

5
0
2013 m.

2014 m.

2017 m.

18 pav. Surengtų konkursų į valstybės tarnybą kaita 2013–2017 m.

Darbuotojų mokymas, kvalifikacijos kėlimas. Administracijos darbuotojų kvalifikacijai
tobulinti 2017 m. panaudota 30,4 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. Kvalifikacijos kėlimo
valandų skaičius, tenkantis vienam Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui,
2017 m. sudarė 13 akademinių valandų.
Personalo skyrius 2017 m. parengė Administracijos direktoriaus įsakymų: 731 –
personalo klausimais; 317 – atostogų klausimais; 227 – komandiruočių klausimais (Klaida!
Nerastas nuorodos šaltinis..), 136 – Administracijos direktoriaus veiklos klausimais.
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19 pav. Personalo skyriaus rengtų Administracijos direktoriaus įsakymų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Vykdydamas tarnybines funkcijas Personalo skyrius 2017 m. parengė Savivaldybės
mero potvarkių: 378 – personalo klausimais; 239 – atostogų klausimais; 128 – komandiruočių
klausimais (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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20 pav. Personalo skyriaus rengtų Savivaldybės mero potvarkių skaičiaus kaita 2013–2017 m.

8.

TARPŽINYBINIS ARCHYVAS

Tarpžinybinis archyvas įgyvendina 01.01.02 uždavinį – organizuoti valstybinių
(valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
2017 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.
2017 m. į Tarpžinybinį archyvą kreipėsi 104 likviduotos institucijos. 91 iš jų į
archyvą perdavė saugoti 524 ilgo ir 2 106 trumpo saugojimo bylas. Šiuo metu archyve
saugoma 22 973 rajono teritorijoje veikusių institucijų ilgo saugojimo ir 14 996 trumpo
saugojimo bylos (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..). Šiuo metu archyve saugomi
dokumentai sudaro 0,937 km.
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21 pav. Tarpžinybinio archyvo fonduose saugomų bylų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Vadovaudamasis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle Tarpžinybinis
archyvas atrinko 18-os institucijų ilgo saugojimo 141 bylą ir 189 institucijų trumpo saugojimo
3 113 bylų, kurių saugojimo terminai baigėsi. Atlaisvino 75 metrus saugyklų lentynų, į kurias
bus dedami šiais metais likviduojamų institucijų dokumentai.
Per ataskaitinius metus į archyvą kreipėsi likviduotose institucijose dirbę
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348 žmonės. Gautos 772 užklausos iš įvairių SODROS skyrių dėl darbo stažo, darbo
užmokesčio ir kitų įrašų tikslinimo. Atsakant į SODROS ir gyventojų užklausas, parengtos
3 685 įvairaus pobūdžio archyvinės pažymos, turinčios finansinę ir juridinę reikšmę (Klaida!
Nerastas nuorodos šaltinis..).
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22 pav. Tarpžinybinio archyvo fondų ir parengtų dokumentų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

9.

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

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 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.
Teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų derinimas. Teisės skyriaus darbuotojai
2017 m. suderino 465 Tarybos sprendimų projektus (iš jų 20 sprendimų rengė Teisės skyrius),
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791 Savivaldybės mero potvarkį (veiklos ir personalo klausimais), 3 873 Savivaldybės
administracijos direktorius įsakymus (veiklos ir personalo klausimais) (iš jų 97 įsakymus
rengė Teisės skyrius). Suderino 1 287 Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu
sudaromas sutartis ir nurodė subjektus, atsakingus už jų įgyvendinimą (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..). Taip pat derino Savivaldybės administracijos seniūnijų įsakymus.
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23 pav. Teisės skyriaus patikrintų ir derintų dokumentų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Teisės skyrius iš viso parengė 354 siunčiamus raštus, iš jų: Savivaldybės
administracijos direktoriaus vardu – 316, Teisės skyriaus – 38.
Atstovavimas Savivaldybei teismuose. Teisės skyrius 2017 m. atstovavo Savivaldybei
ir Savivaldybės administracijai 298 bylose, iš jų: 131 byloje ieškovu (pareiškėju), 24 –
atsakovu, 143 – trečiuoju (suinteresuotuoju) asmeniu.
Teisės skyriaus specialistai 2017 m. parengė 238 procesinius dokumentus, iš jų:
32 ieškinius, 90 pareiškimų, 1 apeliacinį skundą, parengė ir pateikė 94 atsiliepimus į ieškinius
(pareiškimus), 5 triplikus.
Teisės skyriaus specialistų pareikšti ieškiniai (pareiškimai, prašymai):
➢ dėl socialinio būsto nuomos 14 ieškinių / pareiškimų (dėl 2 351,84 Eur sumos
išieškojimo);
➢ dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio išieškojimo 68 ieškiniai / pareiškimai
(dėl 8 454,54 Eur sumos išieškojimo);
➢ dėl turto pripažinimo bešeimininkiu ir perdavimo Kauno rajono savivaldybės
nuosavybėn – 4 ieškiniai / pareiškimai;
➢ dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse ar neveiksnumo –
35 pareiškimai;
➢ dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo – 1.
Pirminės teisinės pagalbos teikimas Kauno rajono gyventojams. Pirminė teisinė
pagalba 2017 m. suteikta 529 asmenims. Šioms funkcijoms vykdyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybė skyrė 5 600 Eur tikslinės dotacijos.
Kita veikla. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nuostatomis ir
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Savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-387 „Dėl Kauno rajono
savivaldybės renginių viešosiose vietose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ suderinti
59 pranešimai, prašymai, raštai dėl renginių Kauno rajone ir išduoti leidimai juos organizuoti.
Teisės skyriaus specialistai ir darbuotojai dalyvavo nuolatinių ir laikinųjų komisijų, darbo
grupių veikloje.
Siekdamas įgyvendinti Savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano
01 uždavinį – organizuoti Savivaldybės funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą,
Savivaldybės administracijos Teisės skyrius parengė Kauno rajono savivaldybės renginių
viešosiose vietose organizavimo tvarkos aprašą (Aprašas patvirtintas Savivaldybės tarybos
2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-387 „Dėl Kauno rajono savivaldybės renginių
viešosiose vietose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“), kuriame reglamentuota
renginių organizavimo Kauno rajono savivaldybės viešosiose vietose prašymų leisti
organizuoti renginius pateikimo, nagrinėjimo, leidimų išdavimo tvarka. Taip pat šiame apraše
nustatyta, kad renginių organizatorius, esant galimybei, prašymą organizuoti renginį gali
pateikti ir elektroninėmis priemonėmis per Savivaldybės svetainę adresu www.krs.lt arba el.
paštu.
Teisės skyrius taip pat parengė Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti
komercinius renginius Kauno r. savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose
viešo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatus, patvirtintus Savivaldybės tarybos
2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-388 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti
komercinius renginius Kauno rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise
valdomose viešo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“; Darbo tarybos
sudarymo tvarkos aprašą, patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m.
rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮS-1869 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos darbo
tarybos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Lygių galimybių įgyvendinimo tvarkos
aprašą, patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr.
ĮS-2010 „Dėl lygių galimybių įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Viešosios tvarkos
skyriaus nuostatus, patvirtintus Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 2 d.
įsakymu Nr. ĮS-366 „Dėl Viešosios tvarkos skyriaus nuostatų ir pareigybių sąrašo
patvirtinimo“ ir Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatus, patvirtintus Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. ĮS-367 „Dėl Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatų ir
pareigybių sąrašo patvirtinimo“.
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10.

URBANISTIKOS SKYRIUS

Urbanistikos skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti Savivaldybės
funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą.
Vykdydamas savo funkcijas, Urbanistikos skyrius 2017 m. siekė, kad bendrojo,
specialiojo, detaliojo planavimo ir statinių projektavimo dokumentai atitiktų Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymų ir poįstatyminių
teisės aktų reikalavimus. Siekdamas šių tikslų, 2017 m. Urbanistikos skyrius:
➢ gavo ir užregistravo 5 prašymus planavimo projektų rengimo reikalavimams
nustatyti. Planavimo projektų rengimas yra numatytas Kauno rajono savivaldybės teritorijos
Bendrojo plano 1-ojo pakeitimo sprendiniuose, pagal juos parengė 5 įsakymus pradedamiems
rengti planavimo projektams ir 2 įsakymus, kuriais patvirtino parengtus planavimo projektus;
➢ 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. ĮS-1638 pradėtos, o 2017 m. lapkričio 16 d.
sprendimu Nr. TS-411 pabaigtos procedūros ir patvirtintas Kauno rajono savivaldybės
teritorijos Bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimas, kuriuo ištaisytos techninės klaidos
brėžiniuose ir tekste, panaikintos sprendinių spragos ir išspręstos sprendinių kolizijos;
➢ atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d. nutarimą
Nr. 121 „Dėl kurortinės teritorijos statuso suteikimo Kačerginės ir Kulautuvos miesteliams ir
Zapyškio miestelio teritorijos daliai“ parengė Kauno rajono savivaldybės tarybos
2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, kuriuo nuspręsta rengti Kauno rajono
savivaldybės dalies kurortinės teritorijos bendrąjį planą (vietovės lygmens) ir nustatyti tikslus;
➢ parengė Tarybos sprendimą, kuriuo pritarta Kauno rajono savivaldybės teritorijos
kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6
Kaunas–Zarasai–Daugpilis specialiojo plano rengimui. Sprendimo tikslas optimizuoti
susisiekimo infrastruktūrą į Kauno LEZ teritoriją ir iš jos, pagrįstai numatant teritorijas, dėl
kurių būtina vykdyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras;
➢ parengė Administracijos direktoriaus įsakymą, kuriuo buvo nuspręsta rengti
Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros specialųjį planą, patvirtino planavimo tikslus ir darbų programą. Parengė Teritorijų
planavimo sąlygas ir jas surinko iš kitų institucijų;
➢ parengė Tarybos sprendimą, susijusį su gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų
nustatymu, kuriuo pritarta Alšėnų ir Garliavos apylinkių seniūnijose esančių gyvenamųjų
vietovių teritorijų ribų nustatymo planams ir Garliavos seniūnijos Garliavos miesto teritorijos
ribų keitimo planams. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytos ir pakeistos
Kauno rajono savivaldybės seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos;
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➢ parengė 8 Tarybos sprendimus dėl 11 žemės sklypų pripažinimo būtinais
visuomenės poreikiams;
➢ parengė 29 direktoriaus įsakymus dėl detaliųjų planų, jų keitimo ar koregavimo
tvirtinimo. Detaliųjų planų, pradėtų rengti iki 2014 m. sausio 1 d., tvirtinimas, rengiant
Tarybos sprendimus ar Administracijos direktoriaus įsakymus, pasibaigęs procesas, todėl šiuo
tikslu Tarybos sprendimai ar Administracijos direktoriaus įsakymai neberengiami;
➢ užregistravo 43 prašymus dėl detaliųjų planų rengimo, keitimo ar koregavimo ir
parengė 76 įsakymus dėl detaliųjų planų rengimo, keitimo ar korekcijų procedūrų, surašė
38 sutartis. Parengė 5 atsisakymus rengti detaliuosius planus;
➢ Teritorijų

planavimo

dokumentų

registre

užregistravo 127 patvirtintus

detaliuosius, specialiuosius ir bendruosius teritorijų planavimo dokumentus. Interesantams
išdavė 127 išrašus apie patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;
➢ suderino ir užregistravo 46 teritorijų planavimo dokumentų derinimo protokolus,
kuriuos parengė Kauno rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisija. Nuo 2015 m.
pradėjus veikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinei sistemai (TPDRIS), didžioji dalis
Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų derinami TPDRIS;
➢ parengė statybos techninių projektų rengimo metu atliekamų detaliuoju planu
nustatytų kai kurių teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų pakeitimus, suderino
83 protokolus ir parengė 83 įsakymus;
➢ gavo ir užregistravo 344 prašymus dėl žemės sklypų paskirties ar būdo keitimo ir
jų pagrindu parengė 227 Administracijos direktoriaus įsakymus dėl žemės sklypų paskirties ar
naudojimo būdo keitimo ir 229 Administracijos direktoriaus įsakymus dėl žemės sklypo
vertės nustatymo, 94 prašymų netenkino;
➢ užregistravo 85 prašymus rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektus. Parengė 71 įsakymą dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektus. 14 prašymų buvo netenkinta. Parengė 99 įsakymus dėl žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektų patvirtinimo. Suderino 415 žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų, surašė 505 reikalavimus 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;
➢ užregistravo 45 prašymus išduoti planavimo sąlygas rengti kaimo plėtros projektą.
Išduotos 42 planavimo sąlygos, o 6 prašymai nebuvo tenkinti;
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➢ parengė 49 Tarybos sprendimus dėl gatvėvardžių: 11 sprendimų dėl naujų
gatvėvardžių suteikimo. Suteikti 198 gatvėvardžiai;
➢ parengė 139 įsakymus dėl adresų suteikimo ar pakeitimo, suteiktas 3 481 adresas
naujiems objektams (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..), iš jų 2 665 – sklypams, 816 –
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24 pav. Gatvėvardžių ir adresų suteikimo skaičiaus kaita 2013–2017 m.

➢ išdavė 261 specialųjį architektūros reikalavimą rengti statinių techninius
projektus, pasirašė 95 statybos užbaigimo aktus;
➢ Lietuvos Respublikos statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje „Infostatyba“ 2017 m. gavo ir išnagrinėjo 2 850 prašymų išduoti
statybą leidžiančius dokumentus, išdavė 1 050 leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai
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remontuoti ir griauti įvairios paskirties pastatus (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..);
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25 pav. Išduotų leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ir

griauti skaičiaus kaita 2013–2017 m.

➢ 2017 m. paviešinta 240 visuomenei svarbių statinių projektinių sprendinių ir
parengta 240 Administracijos direktoriaus raštų dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams;
➢ Vykdant geodezijos ir kartografijos veiklos priežiūrą, per 2017 m. priimta ir
patikrinta 6 337 darbai (topografiniai planai, kontrolinės–geodezinės nuotraukos ir kt.);
➢ Vadovaujantis Reklamos įstatymu ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis,
išduoti 145 leidimai, už kuriuos surinkta daugiau kaip 25 tūkst. eurų (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..);
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26 pav. Išduotų leidimų įrengti išorinę reklamą ir surinktų lėšų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

➢ iš viso Urbanistikos skyrius 2017 m. parengė 68 Tarybos sprendimus ir
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1 069 Administracijos direktoriaus įsakymus (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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27 pav. Urbanistikos skyriaus parengtų Tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų

skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Kultūros paveldas. Vadovaudamasis kultūros ministro nustatyta tvarka ir
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu Urbanistikos skyrius 2017 m.:
➢ atliko 156 kultūros paveldo objektų stebėseną, priežiūrą, įvertino jų būklę ir surašė
apžiūros aktus. Pirmenybė skirta objektams, susijusiems su Lietuvos nepriklausomybe,
lietuvių tautos identitetu ir Seimo paskelbtais 2017 m. Piliakalnių metais. Inicijuoti ir
koordinuoti darbai įrengiant laiptus į 10-tį rajono piliakalnių;
➢ surengė 8 renginius Europos paveldo dienai paminėti „Kultūrinis kraštovaizdis:
nuo piliakalnių iki miesto bokštų“ ir 4 renginius Europos žydų kultūros dienai „Diaspora ir
paveldas. Štetlas“;
➢ pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės 100-metį, inicijavo ir organizavo
paminklo Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui Pranui Dovydaičiui pastatymą
Čekiškėje. Inicijavo, organizavo ir įrengė paminklines lentas Vilniaus konferencijos (1971 m.
rugsėjo 21–22 d.) dalyviams (J. Žitinevičiui, P. Bulotai, kun. P. Strielčiūnui) Zapyškio,
Batniavos ir Čekiškės seniūnijose. Rokų seniūnijoje Pavytės kaime gatvei suteiktas J.
Girniaus vardas;
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➢ parengė ir įgyvendino Čekiškės miestelio istorinės dalies atnaujinimo projektą (už
Savivaldybės lėšas skyrė dažų pagrindinės Ateities g. gyvenamiesiems namams perdažyti);
➢ tęsė 2 projektų: „Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvarkybos“ ir
„Zapyškio senojo miesto teritorijos atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“,
vykdymą (pasirašytos rangos darbų sutartys ir vykdomi darbai);
➢ pastatė paminklą Lietuvos skraidyklių sporto 40-mečiui (ant Netonių kalno,
Raudondvario sen.);
➢ inicijavo ir pastatė Lietuvos laisvės armijos įkūrėjui, generolui K. VeverskiuiSeniui informacinį stendą prie paminklo ir įrengė informacinį kelio ženklą;
➢ tęsė bažnyčių finansavimo programą, iš Savivaldybės biudžeto skirtos lėšos
bažnyčių ar jų priklausinių projektavimo, statybos ir remonto darbams;
➢ vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, patikrinta ir
surašyta 16 kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų asmenims, turintiems
nekilnojamąjį turtą prie kultūros paveldo objektų ir ketinantiems jį parduoti ar dovanoti.
Urbanistikos skyriaus specialistai 2017 m. išnagrinėjo daugiau kaip 2 500 įvairių
prašymų ir paklausimų, parengė atsakymus į Kauno rajono gyventojų skundus, nagrinėjo
viešųjų įstaigų ir organizacijų paklausimus statybos, teritorijų planavimo klausimais, parengė
per 1 250 atsakymų ir įvairaus pobūdžio raštų. 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.
11.

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS

Vaiko teisių apsaugos skyrius įgyvendina 01.01.02 uždavinį – organizuoti valstybinių
(valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus
darbuotojai 2017 m. parengė 263 Administracijos direktoriaus įsakymus, iš jų dėl globos
(rūpybos) nustatymo (41), globos (rūpybos) nustatymo tėvų prašymu (19), globos pakeitimo
(10), netekus galios (77), įtraukimo ir išbraukimo į socialinės rizikos šeimų apskaitą (116).
2017 m. gruodžio 31 d. Kauno rajono savivaldybės apskaitoje buvo 213 socialinės
rizikos šeimų, kuriose augo 380 nepilnamečių vaikų. Per 2017 m. į apskaitą įrašytos
49 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 75 vaikai. Palyginti su ankstesniais metais, įrašomų
šeimų į socialinės rizikos šeimų apskaitą mažėja (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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28 pav. Kauno rajono socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Didžiausią dalį socialinės rizikos šeimose augančių vaikų sudaro 10–14 metų vaikai
– 62,4 proc., 7–9 metų – 30,9 proc., 4–6 ir 0–3 metų – po 22 proc., 15–17 metų – 4,08 proc.
Per 2017 m. 82 socialinės rizikos šeimos išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų
apskaitos (21 šeima daugiau nei 2016 m.). Pagrindinės išbraukimo priežastys – šeima išvyko
gyventi į kitą savivaldybę (34,1 proc.), išnyko priežastys, dėl kurių šeima buvo įrašyta į
apskaitą (30,4 proc.), neterminuotai apribota tėvų valdžia (23,1 proc.), šeimoje neliko
nepilnamečių vaikų (10,9 proc.).
Per 2017 m. be tėvų globos liko 40 vaikų, jiems nustatyta laikinoji globa (rūpyba),
dažniausia tėvų globos netekimo priežastis – tėvai arba vienintelis iš tėvų nesirūpino,
nesidomėjo vaiku, jo neprižiūrėjo, netinkamai auklėjo, naudojo fizinį ar psichologinį smurtą,
dėl to kilo pavojus vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doriniam vystymuisi ir saugumui
(75 proc.). Iš viso 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 227 vaikai, netekę tėvų globos, 27 vaikais
mažiau nei 2016 m. (254 vaikai), iš jų 58 vaikai globojami (rūpinami) laikinai, 169 vaikai –
nuolat (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
300

249

250

254

234

250

227

Vnt.

200
150
100

65

43

46

2013 m.

2014 m.

2015 m.

71

40

Per metus vaikams
nustatytos globos
(rūpybos) atvejų skaičius
Bendras globos (rūpybos)
atvejų skaičius

50
0
2016 m.

2017 m.

29 pav. Vaikams nustatytos globos (rūpybos) atvejų skaičiaus kaita Kauno rajone 2013–2017 m.

150 vaikų globojami (rūpinami) šeimose ir šeimynose, 77 vaikai – įvairaus tipo
socialinės globos namuose. Palyginti su 2016 m., institucijose globojama 17-a vaikų mažiau,
šeimose ir šeimynose – 10-čia vaikų mažiau (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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30 pav. Šeimose, šeimynose ir institucijoje globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

2017 m. 19-ai vaikų buvo nustatyta globa (rūpyba) 13-oje šeimų, iš jų 10 globėjų yra
vaikų giminaičiai, dažniausiai seneliai, 3-is globėjais paskirti ne giminaičiai. Iš viso
laikotarpio pabaigoje 93 globėjų (rūpintojų) šeimose yra globojami (rūpinami) 119 vaikų. Per
2017 m. 23 vaikams buvo nustatyta globa šeimoje ar šeimynoje, 18 vaikų socialinės globos
įstaigoje. Per metus dažniausiai globa buvo nustatoma 0–3 metų vaikams (14 vaikų), 7–9
metų vaikams (9 vaikai), tačiau didžiausią bendrą globojamų vaikų dalį, kaip ir ankstesniais
metais, sudaro vyresnio amžiaus vaikai: 10–14 metų (81 vaikas) ir 15–17 metų (66 vaikai),
2017 m. pabaigoje mažiausią visų globojamų vaikų skaičių sudarė vaikai iki 3 metų (21
vaikas). Pažymėtina, kad 2017 m. nei vienas vaikas iki 3 m. amžiaus nebuvo apgyvendintas
socialinės globos namuose, vaikams buvo nustatoma globa globėjų šeimoje ar šeimynoje, taip
pat nėra nė vieno atvejo, kad vaiko globa institucijoje truktų ilgiau kaip 12 mėn.
Per 2017 m. apribota 32 tėvų valdžia savo vaikams, 11 asmenų daugiau nei 2016 m.
Iš viso 2017 m. pabaigoje buvo 152 asmenys, kuriems apribota tėvų valdžia 181 vaikui.
Per 2017 m. buvo 60 atvejų, kai vaikų globa (rūpyba) buvo baigta: 28 atvejais globa
baigta, nes vaikas buvo grąžintas tėvams, 27 atvejais – sulaukė pilnametystės, 5 atvejais –
vaikas buvo įvaikintas. Palyginti su 2016 m., šiais metais 12 atvejų daugiau globos pabaigos
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priežastis buvo vaiko grąžinimas į biologinę šeimą (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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31 pav. Vaikų, kuriems buvo baigta globa (rūpyba), skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Skyrius, bendradarbiaudamas su VšĮ „Darnūs namai“, vykdė globėjų ir įtėvių
atranką, rengimą ir tęstinės kvalifikuotos pagalbos jau globojančioms ir įvaikinusioms
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šeimoms teikimą. 2017 m. buvo organizuoti būsimų globėjų ir įtėvių mokymai, surengti 60
val. trukmės mokymai (30 susitikimų), parengta 10 globėjų šeimų, 3 įtėvių šeimos, savitarpio
paramos grupėse dalyvavo 22 įtėviai ir 24 globėjai.
2017 m. tėvams laikinai išvykus dirbti ir gyventi į užsienio šalis, vaikams likus
gyventi artimųjų giminaičių ar tėvų parinktose svetimų asmenų šeimose, 17 vaikų buvo
nustatyta globa (rūpyba) tėvų prašymu, iš viso 42-iem vaikams nustatyta globa (rūpyba) tėvų
prašymu.
Atstovaujant nepilnamečių vaikų interesams ikiteisminiuose ir teisminiuose
procesuose skyriaus specialistai 738 kartus dalyvavo teismo posėdžiuose, apklausose
ikiteisminiuose ir teismo procesuose. Nagrinėjant civilines, baudžiamąsias ir administracines
bylas teismui ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms pateikė 1 027 dokumentus (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis.).
1 lentelė Atstovavimas vaiko teisėms ir teisėtiems interesams teisme 2013–2017 m.
Atstovavimas vaiko interesams
ikiteisminiame ir teisminiame
procese
Civilinėse bylose
Baudžiamosiose bylose
Administracinėse bylose
Iš viso:
Civilinėse bylose
Baudžiamosiose bylose
Administracinėse bylose
Iš viso:
Civilinėse bylose
Baudžiamosiose bylose
Administracinėse bylose
Iš viso:

VTAS ikiteisminio tyrimo įstaigai / teismui pateiktų išvadų / pažymų /
buities sąlygų tyrimo aktų ir kt. dokumentų skaičius
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
2017 m.
652
636
607
729
769
49
15
77
75
67
–
–
20
68
25
701
651
704
872
861
VTAS ikiteisminio tyrimo įstaigai / teismui pateiktų ieškinių /
pareiškimų / prašymų / protokolų ir kt. dokumentų skaičius
126
126
112
129
157
22
3
14
27
6
3
3
2
10
3
153
132
128
166
166
Posėdžių / apklausų, kuriose dalyvavo VTAS ikiteisminiame ir teismo
procese, skaičius
665
631
551
565
581
245
158
240
175
155
6
12
15
6
2
916
801
806
746
738

Skyriuje gauta informacijos apie 207 smurto atvejus, 93 atvejais daugiau nei 2016
m., kai vaikai galimai patyrė svetimų ar artimųjų įvairių rūšių smurtą. 154 psichologinio, 43 –
fizinio ir 2 seksualinio smurto atvejai. Bendradarbiaudamas su nevyriausybinėmis
organizacijomis, SBĮ Socialinių paslaugų centro skyriumi, skyrius organizavo patyrusiems
smurtą vaikams ir jų šeimoms psichologinę ir socialinę pagalbą, 173 atvejais buvo kreiptasi
dėl socialinio darbuotojo ar kitų specialistų pagalbos suteikimo šeimai ir vaikui, 32 atvejais
dėl psichologo ar kitų specialistų pagalbos, 3 atvejais organizuota kompleksinė pagalba. Taip
pat skyrius išdavė 80 siuntimų psichologo konsultacijai dėl sunkumų šeimoje.
Skyriuje 2017 m. gauti 3 984 raštai iš įvairių įstaigų ir institucijų, t. y. 210 raštų
daugiau nei 2016 m., išnagrinėta 216 gautų gyventojų pareiškimų ir skundų, 35 daugiau nei
2016 m. Per metus specialistai parengė 2 906 raštus įvairioms institucijoms ir įstaigoms,
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ministerijoms, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai ir
kitoms institucijoms. Kauno rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai
pateikta 10 išvadų dėl minimalios ir vidutinės priežiūros skyrimo, Kauno apylinkės teismui
pateiktos 433 pažymos, 27 pažymomis daugiau nei 2016 m. apie šeimas, auginančias
nepilnamečius vaikus, norinčias parduoti, įkeisti ar dovanoti gyvenamąjį būstą.
12.

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIUS

Viešosios tvarkos skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti Savivaldybės
funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą.
Viešosios

tvarkos

skyrius

įsteigtas

Kauno

rajono

savivaldybės

tarybos

2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-58 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos
struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus savivaldybės administracijoje“.
Viešosios tvarkos skyrius 2017 m. patikrino 280 sklypų, nustatė 72 pažeidimus,
asmenims surašė įspėjimus dėl netinkamos žemės priežiūros ir nurodė pašalinti pažeidimus.
Trūkumus pašalino 45 asmenys, 23 asmenims buvo pradėtos administracinio nusižengimo
bylos ir taikytos nuobaudos, 4 asmenys pateikė motyvuotus prašymus atidėti sklypų tvarkymo
terminą.
Siekiant nustatyti, ar asmenys prisijungę prie centralizuotų vandens nuotekų tinklų,
kartu su UAB „Giraitės vandenys“ vykdė prisijungimo prie vandens nuotekų tinklų tikrinimą.
Patikrino 55 namų valdas, gavę perspėjimus namų valdų savininkai nurodymus įvykdė.
Tikrino, kaip Kauno rajone laikomasi reikalavimų išorinei reklamai įrengti. Patikrino
220 reklamų: nustatė 86 pažeidimus, surašė įspėjimus ir įpareigojimus. Pašalino 4 reklamas,
82 reklamų savininkams išdavė Savivaldybės leidimus.
Vykdydami teisės pažeidimų prevenciją 2017 m. techninėmis priemonėmis stebėjo
Raudondvario, Rokų, Karmėlavos ir Kačerginės seniūnijų viešąsias vietas. Nustatė įvairių
pažeidimų: dėl vieno pažeidimo pradėjo administracinę teiseną, informaciją apie kitus
pažeidimus perdavė policijos pareigūnams.
Pagal atskirą planą kartu su seniūnijų darbuotojais lankėsi visose Kauno rajono
seniūnijų teritorijose ir tikrino, kaip vykdomi Savivaldybės teisės aktų, reglamentuojančių
viešąją tvarką, reikalavimai.
➢ Viešosios tvarkos skyriuje 2017 m. gautas ir išnagrinėtas 151 gyventojo
pareiškimas, pradėtos 68 administracinių nusižengimų teisenos, 59 teisenos išnagrinėtos,
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paskirtos 2 073 Eur vertės dydžio piniginės baudos, 39 nuobaudos įspėjimai, 5 teisenos po
atlikto tyrimo nutrauktos kaip neturinčios teisės pažeidimo sudėties.

13.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Viešųjų pirkimų skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti Savivaldybės
funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą.
Viešųjų

pirkimų

skyrius

įsteigtas

Kauno

rajono

savivaldybės

tarybos

2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-58 „Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos
struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus savivaldybės administracijoje“.
Viešųjų pirkimų skyrius 2017 m. parengė Savivaldybės administracijos numatomų
vykdyti viešųjų pirkimų planą; skaičiavo viešųjų pirkimų vertę; parengė ir paskelbė
Administracijos pirkimų pagal to paties tipo sutartis suvestinę; suorganizavo ir vykdė prekių,
paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus: rengė viešųjų pirkimų (taip pat ir Europos Sąjungos
struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų) dokumentų projektus ir teikė
juos viešųjų pirkimų komisijai, dalyvavo šios komisijos darbe ir protokolavo posėdžius;
rengė ir teikė viešųjų pirkimų skelbimus ir ataskaitas, informacinius pranešimus Viešųjų
pirkimų tarnybai; rengė atliktų pirkimų sutarčių projektus; konsultavo Administracijos
padalinių

darbuotojus

viešųjų

pirkimų

klausimais;

rengė

viešuosius

pirkimus

reglamentuojančius Administracijos teisės aktus; nagrinėjo viešųjų pirkimų dalyvių pretenzijas
ir ėmėsi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai; vykdė kitas teisės aktų nustatytas
funkcijas.
Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas. Viešųjų pirkimų skyrius 2017 m. įvykdė
148 viešųjų pirkimų procedūras, t. y. 32 proc. daugiau nei 2016 m. (112) (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..). Iš jų: mažos vertės pirkimai – 69, supaprastinti atviri pirkimai – 37,
tarptautiniai pirkimai – 17, neskelbiamos derybos – 2, pirkimai per Centrinę perkančiąją
organizaciją (CPO) – 23.
250

203
160

Vnt.

200

148
101

150

112

Įvykdytų viešųjų
pirkimų skaičius, vnt.

100
50
0
2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

35
32 pav. Viešųjų pirkimų skyriaus įvykdytų viešųjų pirkimų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Visų pirkimų vertė siekė 28 184,54 tūkst. Eur (Klaida! Nerastas nuorodos
šaltinis..). Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų pirkimų sutarčių vertė – 9 047,79
tūkst. Eur (18 viešųjų pirkimų sutarčių). Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis

Tūkst. Eur

finansuojamų pirkimų vertė – 6 167,77 tūkst. Eur (8 viešųjų pirkimų sutartys).
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33 pav. Viešųjų pirkimų skyriaus įvykdytų viešųjų pirkimų vertės kaita 2013–2017 m.

Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai 2017 m., vykdydami viešuosius pirkimus,
parengė ir suderino 125 pirkimų dokumentų projektus, dalyvavo viešųjų pirkimų komisijų
darbe ir protokolavo 949 posėdžius, vykdė susirašinėjimą su viešųjų pirkimų dalyviais, t. y.
parengė ir CVP IS priemonėmis išsiuntė 1 764 raštus, išnagrinėjo 27 viešųjų pirkimų dalyvių
pretenzijas, parengė 125 Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių projektus.
Visi Savivaldybės administracijos padaliniai iš viso įvykdė 638 viešųjų pirkimų
procedūras, kurių vertė – 28 887 306,16 Eur.
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VERSLO PLĖTROS IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (3)
Kauno rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano 3 programą
„Kauno rajono verslo plėtros ir investicijų programa“ koordinuoja ir įgyvendina Kauno rajono
savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius.
Įgyvendinant programą, numatoma skatinti Kauno rajono ekonominį-socialinį augimą, sudaryti
prielaidas verslo plėtrai, investicijų pritraukimui. Siekiant padidinti rajono konkurencingumą naudojamos
įvairios finansinės priemonės – privačios investicijos, Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos, kitų fondų
bei programų lėšos. Programa skirta rajono identiteto išryškinimui, verslumo skatinimui ir konkurencinio
pranašumo didinimui, turizmo plėtrai. Programa apima projektinę veiklą, įvairių finansinių šaltinių paiešką,
pritraukimą ir suderinamumą, žmogiškųjų išteklių vidinių rezervų panaudojimą ir kompetencijų pasitelkimą iš
šalies.

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 lemiamą įtaką ekonomikos pokyčiams. SVV
rėmimas labai svarbus jau veikiančiomis ir naujai besikuriančiomis verslo įmonėms Kauno rajone. Šis tikslas
orientuotas į SVV rėmimą panaudojant įvairius, Savivaldybės žinioje esančius, finansinius instrumentus. Siekiant
šio tikslo planuojama panaudoti SVV skatinimo fondo rėmimo potencialą ir kitus Savivaldybės taikomus
finansinio rėmimo instrumentus. Šis tikslas išimtinai yra orientuotas į pridėtinės vertės kūrimą Kauno rajono
savivaldybėje. Todėl jo įgyvendinimo eigoje bus siekiama skatinti tik tas įmones, kurių sukurta vertė atitenka
Kauno rajono savivaldybei.

03.01.01 uždavinys. Skatinti verslumą teikiant paramą rajone registruotoms
įmonėms.
14.

EKONOMIKOS SKYRIUS

Pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus fiksuotus pajamų mokesčio dydžius už
veiklą, vykdomą pagal verslo liudijimus, Kauno rajone taikomi vieni mažiausių mokesčių
Lietuvoje. Savivaldybės vykdoma verslui palanki mokesčių politika. Statistikos departamento
duomenimis, Kauno rajone ūkio subjektų daugėja. 2017 m. buvo įregistruota 2 830 ūkio

Vnt.

subjektų, t. y. 4,47 proc. daugiau nei 2016 m. (2 709) (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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34 pav. Kauno rajone veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Iš rinkliavų už licencijas ir leidimus į biudžetą 2017 m. surinkta 14,25 tūkst. Eur
(2016 m. – 11,03 tūkst. Eur) (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..). Iš vietinių rinkliavų už
prekybą viešose vietose (teikti paslaugas) 2017 m. surinkta 13,97 tūkst. Eur (2016 m. – 11,14
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tūkst. Eur), t. y. 25,39 proc. daugiau negu 2016 m. Daugiau lėšų surinkta dėl naujai sukurtų

Tūkst. Eur

prekybos (paslaugų) teikimo vietų Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.
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35 pav. Kauno rajone surinktų rinkliavų už licencijas ir leidimus kaita 2013–2017 m.

Įgyvendinant mokesčių lengvatų teikimo verslui politiką trejus metus, skaičiuojant
nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, nuo mokesčių atleidžiami juridiniai
asmenys, įsteigti Kauno rajone, kurių ne mažiau kaip pusę darbuotojų sudaro asmenys,
deklaravę gyvenamąją vietą Kauno rajono savivaldybėje.
Kauno rajono savivaldybės taryba jau ketvirti metai tvirtina vienus mažiausių
Lietuvoje fiksuotų pajamų mokesčio dydžių tarifus už veiklą, vykdomą pagal verslo
liudijimus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės ir Tabako, tabako gaminių
ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymais, siekiant sumažinti alkoholinių gėrimų ir
tabako gaminių prieinamumą, 2017 m. panaikinta 46 alkoholio ir 29 tabako licencijų
galiojimai.
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 didesnes galimybes 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.
2017 m. Kačerginei, Kulautuvai ir daliai Zapyškio miestelio buvo suteiktas
kurortinės teritorijos statusas. Taip pat 2017 m. Kauno rajono savivaldybė tapo Lietuvos
kurortų asociacijos nare. Gavus kurortinės teritorijos statusą siekiama plėsti infrastruktūrą ir
gerinti paslaugų kokybę šioje teritorijoje, pritraukti naujas investicijas.
Įgyvendinami Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvarkybos ir aplinkos
tvarkymo investiciniai projektai. Gautas ES finansavimas, parengti techniniai projektai,
nupirkti rangos darbai.
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Įgyvendinant investicinį projektą „Kauno r. Pyplių piliakalnio ir jo prieigų
sutvarkymas“, pasirašyta sutartis, gautas dalinis ES finansavimas, pradėti rangos darbai,
Įgyvendinant Nemuno pakrančių kraštovaizdžio tvarkymo investicinį projektą,
pasirašyta ES finansavimo sutartis, pradėtas rangos darbų viešasis pirkimas. Vykdant projektą
bus pagerinta Nemuno pakrančių kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklė Kauno rajono
savivaldybės teritorijoje, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą,
atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą, išlaikant
natūralų teritorijos pobūdį ir ją pritaikant gyventojų pažinimui ir poilsiui.
Siekiant didinti Kauno rajono viešųjų kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą
ir žinomumą su VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centru vykdomi projektai:
„Kauno marių ir Nemuno kilpų turizmo e. rinkodara“, „Nemuno kelias (turizmo
e. rinkodara)“ ir „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai (turizmo e. rinkodara)“.
03.03 tikslas.
įgyvendinimui.

Pritraukti

investicijų

savivaldybėje

vykdomų

programų

Šis tikslas orientuotas į Savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimą naudojantis ne tik
Savivaldybės finansiniais instrumentais, bet ir alternatyviais finansavimo šaltiniais. Siekiant, kad būtų
užtikrintas reikalingų finansinių srautų nukreipimas planingai rajono plėtrai, būtina naudoti ne tik savo biudžeto
lėšas, bet būtina išnaudoti ir kitus finansavimo šaltinius, pasinaudoti valstybės teikiamomis galimybėmis,
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų lėšomis.
Šis tikslas orientuotas į Savivaldybės kapitalo formavimą, gyvenimo kokybės gerinimą ir pridėtinės
vertės kūrimą Kauno rajono savivaldybėje.

03.03.01 uždavinys. Efektyviai pasinaudoti struktūrinių fondų ir kitų finansavimo
priemonių parama.
Kauno rajono savivaldybės 2017 m. investicijų programoje suplanuoti 99
investiciniai projektai (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..), kurių bendra vertė – 74 074,94
tūkst. Eur.
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36 pav. Suplanuotų ir vykdytų investicinių projektų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Vykdant Investicinius projektus 2017 m. panaudota 7 730,72 tūkst. Eur įvairių
šaltinių lėšų. Savivaldybės Investicijų programos projektų finansavimo šaltiniai parodyti
Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.je.
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2 lentelė 2017 m. Kauno rajono savivaldybės finansavimo šaltiniai, tūkst. Eur
Savivaldybės
lėšos,
tūkst. Eur

Paskolinės
lėšos,
tūkst. Eur

3 269,80

Valstybės
lėšos,
tūkst. Eur

959,23

VIP lėšos,
tūkst. Eur

107,70

ES ir kt.
paramos lėšos,
tūkst. Eur

329,20

Kitos lėšos,
tūkst. Eur.

2 918,52

Panaudotos
lėšos, iš viso
2017 m.

146,27

7 730,72

Įgyvendinant 2017 m. projektus, įsisavinta 2 918,5 tūkst. Eur ES lėšų. 2013–2017 m.
projektų vertės ir įsisavintų Europos Sąjungos lėšų dalis parodyta Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..
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37 pav. Vykdytų investicinių projektų vertės ir pritrauktų ES lėšų kaita 2013–2017 m.

Pagal investicijų projektų sritis didžiausią Savivaldybės investicijų projektų dalį
sudaro švietimo, kultūros ir sporto infrastruktūros investicijų projektai (43 proc.) (Klaida!
Nerastas nuorodos šaltinis..). Pagrindiniai projektai: Domeikavos gimnazijos pastato
rekonstrukcija ir priestato statyba (projektas baigtas); Piliuonos gimnazijos modernizavimas
(projektas vykdomas); Čekiškės P. Dovydaičio gimnazijos atnaujinimas (projektas pradėtas);
Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų mokyklos-darželio infrastruktūros modernizavimas
(projektas pradėtas); pastato, esančio Raudondvaryje, Instituto g. 20, rekonstrukcija, įrengiant
pradinę mokyklą, Garliavos muzikos mokyklos filialą (projektas pradėtas) ir kt.

Verslas ir turizmas
13%

Viešoji infrastruktūra ir
keliai
21%

Socialinės ir sveikatos priemonės
8%
Švietimas, kultūra
ir sportas
43%

Aplinkosauga ir energetika
15%

38 pav. Kauno rajono savivaldybės suplanuotos investicijos pagal sritis, proc.

Didelę savivaldybės projektų dalį (21 proc.) sudaro viešosios infrastruktūros ir kelių
investiciniai projektai: Garliavos miesto parko įrengimas (projektas vykdomas); Pagrindinių
Garliavos m. viešųjų erdvių pritaikymas verslui ir aktyviam laisvalaikiui, poilsiui (projektas
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pradėtas); Garliavos miesto K. Aglinsko g. rekonstrukcija (projektas baigtas); Ežerėlio ir
Vilkijos miestų viešosios infrastruktūros atnaujinimas (projektai pradėti) ir kt.
Aplinkosaugos ir energetikos srityje (15 proc.) vykdomi vandentvarkos projektai.
Pradėtas įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo Kauno r. infrastruktūros plėtros projektas.
Suplanuoti ir pradėti įgyvendinti verslo ir turizmo infrastruktūros investicijų
projektai (13 proc.), iš jų pagrindiniai: Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kauno laisvojoje
ekonominėje zonoje; Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir jos teritorijos atgaivinimas ir
pritaikymas bendruomenės poreikiams; Pyplių piliakalnio ir jo prieigų sutvarkymas ir
pritaikymas lankymui; Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymas; Dviračių tako
Kačerginė–Zapyškis įrengimas ir kt.
Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūros srityje – 8 proc. Savivaldybės
investicijų projektų. Vykdomas projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Kauno rajono
savivaldybėje“. Projektu siekiama prisidėti prie Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto
fondo plėtros. Rekonstruojamas buvusio vaikų darželio pastatas Batniavos seniūnijoje, jame
įrenginėjama 18 socialinių būstų. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės
apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės šių asmenų
gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką.
Vyko intensyvūs Garliavos miesto vietos veiklos grupės darbai. Vienas pagrindinių
grupės tikslų – atstovauti Garliavos miesto teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams
asmenis, skatinti juos tarpusavyje bendradarbiauti siekti bendrų tikslų įgyvendinimo. Gerinant
Garliavos bendruomenės gyvenimo kokybę buvo pritarta projektiniams pasiūlymams ir
rengiamasi teikti paraiškas dėl kultūros, švietimo, sporto ir verslo smulkių projektų.
2017 m. Ekonomikos skyrius vykdė aktyvią projektinę veiklą, siekdamas pritraukti
kuo didesnį Europos Sąjungos ir valstybės lėšų finansavimą projektams 2014–2020 m. ES
finansavimo laikotarpiu:
➢ nuolat su Lietuvos Respublikos ministerijomis derino įvairių finansavimo
priemonių aprašus;
➢ parengė ir pateikė atsakingoms institucijoms 27 ataskaitas jau įvykdytų Europos
Sąjungos lėšomis iš dalies finansuotų investicijų projektų;
➢ siekdamas gauti ES finansavimą, parengė 30 projektinių pasiūlymų ir pateikė juos
atitinkamoms institucijoms, kurios sėkmingai įvertino;
➢ parengė ir atitinkamoms institucijoms pateikė 31 investicijų projekto paraišką
gauti ES ir valstybės lėšų finansavimą;
➢ gavo ES ir valstybės finansavimą 17-kai investicijų projektų.
Vykdydamas tarptautinę projektinę veiklą, aktyviai įgyvendino tarptautinius
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projektus:
➢ Pagal „Interreg Baltijos jūros regiono programą“:
o „Šiaurės ir Baltijos jūros regionų jungtis“ (NSB CoRe). Projekto „Šiaurės ir
Baltijos jūros regionų jungtis“ paraiškos teikėjas, rengėjas ir pagrindinis partneris – Helsinkio
Usima regiono taryba. Iš viso projekte dalyvauja 16 projekto partnerių ir 40 asocijuotų
partnerių iš Estijos, Lenkijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Suomijos, Švedijos ir
Vokietijos.
o „Pavojingų cheminių medžiagų valdymas savivaldos lygiu“ (NonHazCity).
Projekto „Pavojingųjų cheminių medžiagų valdymas savivaldos lygiu“ paraiškos teikėja,
rengėja ir pagrindinė partnerė – Stokholmo (Švedija) savivaldybė. Iš viso projekte dalyvauja
18 projekto partnerių ir 22 asocijuoti partneriai iš Estijos, Lenkijos, Latvijos, Lietuvos,
Suomijos, Švedijos, Vokietijos ir Rusijos.
➢ Pagal „Interreg Europa programą“:
o „Pasyvūs namai energijos vartojimui mažinti“ (ZEROCO2). Projekto
„Pasyvūs namai energijos vartojimui mažinti“ paraiškos teikėja, rengėja ir pagrindinė partnerė
– Spodnės Podravjės (Slovėnija) energetikos agentūra. Iš viso projekte dalyvauja 9 projekto
partneriai iš Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Suomijos, Prancūzijos, Graikijos, Italijos,
Lietuvos ir Maltos.
Siekiant įgyvendinti bendrus projektus, buvo plėtojami ryšiai su Lenkijos Seinų
savivaldybe, Latvijos Daugpilio miesto savivaldybe ir Žiemgalos planavimo regionu, su
Lenkijos Korycino, Punsko ir Krasnopolio, Baltarusijos Gardino miesto ir rajonų
savivaldybėmis ir kt.
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ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (4)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 m. veiklos plano 4 programą
„Žemės ūkis“ koordinuoja ir įgyvendina Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius.
Rajone svarbią reikšmę turi kaimo ir žemės ūkio ekonominė ir socialinė, etnokultūrinė ir
aplinkosauginė funkcijos. Kaimo gyvenamosiose vietovėse gyvena 73,96 proc. visų rajono gyventojų, o žemės ir
miškų ūkyje dirba apie 24 proc. visų rajone dirbančių gyventojų. Daugeliui kaimo žmonių žemės naudojimas
žemės ūkio veiklai yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Vienas pagrindinių sėkmingos kaimo plėtros veiksnių –
konkurencinga žemės ūkio veikla, sukurianti daugiausia darbo vietų kaime, o pagrindiniai konkurencingumo
veiksniai – žmogiškasis ir fizinis potencialas bei finansiniai ištekliai. 2017 m. sausio 1 d. rajone įregistruoti
3 643 ūkininkų ūkiai ir 4 306 žemės ūkio valdos.
Šia programa yra įgyvendinama kaimo plėtra, panaudojant ES lėšas dalyvaujant programose, bei
vykdoma melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra.

15.

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

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 ir 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 darbus ir Batniavos, Lapių bei Samylų seniūnijose
esančių hidrostatinių remonto ir rekonstrukcijos darbus.

04.01.01 uždavinys. Atlikti melioracijos,
rekonstrukcijos / remonto ir priežiūros darbus.

hidrostatinių,

drenažo

sistemų

Iš specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybei)
funkcijoms atlikti 2017 m. gauta 213,00 tūkst. Eur, iš kurių 11,12 tūkst. Eur panaudoti
melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinei apskaitai vesti, 190,56 tūkst. Eur –
melioracijos statinių remontui, 11,32 tūkst. Eur – užtvankų remontui ir priežiūrai.
04.01.02 uždavinys. Skatinti pažangų ūkininkavimą.
2017 m. Žemės ūkio skyrius organizavo Kaimo plėtros 2014–2020 m. ir kitų žemės
ūkio programų vykdymą; konsultavo žemės ūkio produkcijos gamintojus; nagrinėjo piliečių
skundus ir prašymus; parengė ir Žemės ūkio ministerijai pateikė 2017 m. melioracijos darbų
programą; dalyvavo komisijose 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.; dalyvavo respublikinėse melžimo
varžytuvėse, seminaruose, lauko dienos renginiuose, artojų varžybose, organizavo derliaus
šventę „Rudens sambariai 2017“; atliko banko palūkanų už ilgalaikius ir trumpalaikius
kreditus skaičiuotę; priėmė 31 prašymą kompensuoti pasėlių draudimo įmokas ir
176 paraiškas dėl paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą.
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Kauno rajone 2017 m. buvo įregistruotos 4 325 žemės ūkio ir kaimo valdos, 19 valdų
daugiau nei 2016 m. (4 306 valda), registruotų ūkininkų ūkių per 2017 m. sumažėjo 69 ūkiais
ir registruose buvo įrašyti 3 638 ūkiai (2016 m. – 3 707) (Klaida! Nerastas nuorodos
šaltinis..).
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39 pav. Kauno rajone įregistruotų žemės ūkio valdų ir ūkininko ūkių skaičiaus kaita 2013–2017 m.

2017 m. įregistruotos 2 362 pasėlių deklaracijos, t. y. 3,79 proc. mažiau nei 2016 m.
(2 455 vnt.), pieno kvotų ataskaitiniais metais nebuvo registruota (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..).
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40 pav. Registruotų pasėlių deklaracijų ir pieno kvotų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Žemės ūkio skyrius 2017 m. atliko 2 250-ies priemonių techninę apžiūrą už
11,25 tūkst. Eur; įregistravo 1 245 žemės ūkio technikos vienetus už 17,59 tūkst. Eur, iš jų:
685 traktorius, 85 traktorių priekabas ir 76 javų kombainus (Klaida! Nerastas nuorodos
šaltinis..).
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41 pav. Techninių apžiūrų ir įregistruotos žemės ūkio technikos skaičiaus kaita 2013–2017 m.
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KOMUNALINIO ŪKIO PLĖTROS IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA (5)
Įgyvendinant programą siekiama:
✓ padidinti gyventojų, besinaudojančių centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema,
skaičių;
✓ gerinti komunalinių paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Savivaldybė vadovaujasi Vietos savivaldos įstatymu ir yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą
gyventojams. Savivaldybė organizuoja viešųjų paslaugų teikimą per esančius viešųjų paslaugų teikėjus –
kontroliuojamas uždarąsias akcines bendroves ir seniūnijas. Savivaldybė subsidijuoja komunalinių objektų
remonto darbus, investuoja į naujų objektų statybą ir rekonstrukciją bei dalyvauja vykdant komunalinio ūkio
infrastruktūros plėtros investicinius projektus. Taip pat Savivaldybė, įgyvendindama šią programą, teikia Kauno
rajono gyventojams paramą sumažindama paslaugų kainas, atlieka Kauno rajono savivaldybės teritorijoje
esančių statinių naudojimo priežiūrą.

Kauno rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 m. veiklos plano 5 programą
„Komunalinio ūkio plėtra ir priežiūra“ koordinuoja ir įgyvendina Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos skyrius ir seniūnijos.
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
prieinamumą.

uždavinys.

Gerinti

16.

teikiamų

komunalinių

paslaugų

kokybę

ir

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. 2012–2017 m. laikotarpiu buvo
vykdomi ir baigti projektų rangos darbai. Tačiau gyventojų prijungimo prie nutiestų
infrastruktūros tinklų procesas dar vykdomas, kad būtų pasiektas numatytas planas.
Įgyvendintų projektų duomenys pateikti Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.je.
3 lentelė Duomenys apie planuojamą ir faktišką prijungtų gyventojų skaičių per 2012–2017 m.
Projekto pavadinimas
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Ežerėlyje,
Neveronyse, Šlienavoje)“
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir
Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje,
Šlienavoje)“
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Zapyškyje,
Kluoniškiuose,
Dievogaloje,
Kačerginėje,

Prijungtų prie sistemų gyventojų
skaičius 2012–2017 m.
Įvykdymas, proc.
Planas
Faktas
Vanduo Nuotekos Vanduo Nuotekos Vanduo Nuotekos
–

475

–

502

–

105,7

1 741

3 606

1 471

3 409

84,5

94,5

1 194

2 621

1 098

2 237

92,0

85,3
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Karmėlavoje, Ramučiuose, Raudondvaryje)“

Buitinių nuotekų valymo įrenginių statyba ir rekonstravimas, centralizuotų
vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. Be darbų, atliktų įgyvendinus projektus, siekiant
prijungti planuotą gyventojų skaičių, 2017 m. ir toliau buvo vykdomi vandens tiekimo ir
nuotekų tinklų tiesimo darbai Zapyškio mstl., Kačerginės mstl., Karmėlavos mstl.,
Karmėlavos II k., Raudondvario k. Nurodytose vietovėse 2017 m. vandentiekio ir nuotekų
tinklui nutiesti panaudota 135,3 tūkst. Eur biudžeto lėšų. Siekiant užtikrinti geriamojo
vandens tiekimą vartotojams Užliedžių k., Karkazų k., šiuose kaimuose buvo vykdytas
vandens tiekimo sistemų išplėtimas, tam panaudota 28,6 tūkst. Eur.
Regioninės plėtros departamentui (Kauno apskrities) paskelbus kvietimus teikti
naujus projektinius pasiūlymus 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“, pateiktas investicinis
projektas, o 2017 m. balandžio 11 d. su Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVAR-014-21-0005 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
Kauno rajone (2014–2020 m. I etapas)“ sutartis. Įgyvendinant Europos Sąjungos fondo
lėšomis iš dalies finansuojamą projektą, 2017 m. Zapyškio mstl. įrengti vandens gerinimo
įrenginiai, finansuoti ankstesniais metais (2015–2016 m.), įrengti vandens gerinimo įrenginiai
Juragių k., Padauguvos k., Ilgakiemio k., nuotekų tinklų rekonstrukcija Raudondvario k.,
Bubių k. Iš viso finansuota: ES fondo lėšos – 498,9 tūkst. Eur, Savivaldybės – 411,5 tūkst.
Eur.
Vandens gerinimo stočių, gręžinių įrengimas, kito turto įsigijimas. Didelis dėmesys
2017 m. skirtas geriamojo vandens kokybei užtikrinti. Baigti vandens gerinimo įrangos darbai
Voškonių k., Netonių k., Pažėrų k., Stanaičių k., Margininkų k., Saulėtekių k., Kaniūkų k.,
Purviškių k., Piepalių k., t. y. tose vietovėse, kuriose geriamojo vandens kokybė neatitiko
higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“
reikalavimų. Vandens gerinimo įrenginiams statyti 2017 m. panaudota 262,0 tūkst. Eur.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo objektų priežiūra ir remontas. Paviršinių
(lietaus) nuotekų tinklo priežiūros darbai 2017 m. buvo vykdomi Čekiškės mstl., Giraitės k.,
Raudondvario k., Garliavos m., Daugėliškių k., Ramučių k., Neveronių k., Karmėlavos k.,
Karmėlavos II k., Liučiūnų k., Piliuonos k., Babtų mstl., Akademijos mstl., Bubių k.,
Viršužiglio k. Lietaus nuotekų tinklo priežiūros darbams atlikti panaudota 39,7 tūkst. Eur.
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Šilumos ūkis. Subsidijos. Lengvatinės šilumos kainos taikymas kasmet reikalauja
Savivaldybės biudžeto lėšų. 2017 m. subsidijoms už gyventojams lengvatinėmis kainomis
tiekiamą šilumą buvo skirta 52,1 tūkst. Eur, t. y. 0,57 proc. mažiau nei 2016 m.
(52,4 tūkst. Eur) ir 8,27 proc. mažiau nei 2013 m. (56,8 tūkst. Eur) (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..). Savivaldybė dengia dalį šilumos kainos ir taip palengvina dalies
Pakaunės gyventojų mokesčių naštą.

Tūkst. Eur

60

56,8

55

49,38

52,4

52,1

48,42

50

Subsidijos už gyventojams
lengvatinėmis kainomis
teiktas paslaugas, tūkst. Eur

45
40
2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

42 pav. Subsidijų už gyventojams lengvatinėmis kainomis teiktas paslaugas kaita 2013–2017 m.

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. Pagal šią
programą Kauno rajone iki 2017 m. gruodžio 31 d. renovuota 40 daugiabučių. Bendra
40 projektų vertė – 10 920 tūkst. Eur, skirtas finansavimas – 5 560 tūkst. Eur. Įgyvendintos
pagrindinės daugiabučių namų atnaujinimo priemonės: fasado sienų ir cokolio šiltinimas,
stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, butų ir laiptinių langų keitimas (kurie dar nebuvo
pakeisti), lauko durų, balkonų stiklinimas pagal bendrą projektą, rūsio perdangos šiltinimas,
karšto vandens sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas, šildymo sistemų
modernizavimas, individualios šilumos apskaitos įrengimas, vėdinimo sistemos keitimas ar
pertvarkymas. Atnaujinti pastatai pasiekė C energinio efektyvumo klasę, o šilumos
suvartojimas juose sumažėjo daugiau nei 40 proc. Dokumentacijos parengimo išlaidos
kompensuotos 100 proc., statybos rangos darbai – 40 proc. Lietuvos valstybės ir ES lėšomis.
2017 m. Savivaldybė parengė 9 investicijų planus daugiabučiams atnaujinti (pagal Aplinkos
ministerijos paskelbtą 3 kvietimą Kauno rajono savivaldybei nustatytas 9 kvotų skaičius).
Gautas butų savininkų ir Būsto energijos taupymo agentūros pritarimas įgyvendinti visus
9 projektus. Atlikti 7 daugiabučių projektavimo darbai, 2-iem dar nepatvirtintas finansavimas.
Šių daugiabučių renovaciją planuojama baigti iki 2018 m. gruodžio 31 d. Bendra 9 projektų
vertė – 5 002 tūkst. Eur, skirtas finansavimas – 1 749 tūkst. Eur.
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Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2017 m. spalio mėn. paskelbtas
4 kvietimas savivaldybėms teikti paraiškas atnaujinti daugiabučius. Pagal šį kvietimą Kauno
rajono savivaldybė planuoja paraišką teikti Būsto energijos taupymo agentūrai atnaujinti
20 daugiabučių.

TURTO ADMINISTRAVIMO PROGRAMA (6)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 m. veiklos plano 6 programą „Turto
administravimas“ koordinuoja ir įgyvendina Ekonomikos skyrius.
Programa siekiama įgyvendinti Kauno rajono savivaldybės politiką jai nuosavybės teise priklausančio
turto valdymo srityje. Įgyvendinant programą tvarkomi Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo
turto ir žemės sklypų kadastriniai matavimai ir jų teisinis įregistravimas Nekilnojamojo turto registre, organizuojamas
tinkamas turto eksploatavimas ir priežiūra, sudaromos sąlygos disponuoti turtu ir investiciniams projektams vykdyti.
Vis aktualesnė tampa Savivaldybės būsto fondo plėtra. Daugumos Savivaldybės būsto fondui priklausančių būstų
kokybinės charakteristikos neatitinka reikalavimų. Aktuali ir svarbi veiklos kryptis – Savivaldybės būsto fondo
modernizavimas, nuolatinės būstų apžiūros, remonto sąmatų rengimas ir būstų remonto darbų organizavimas.
Programos įgyvendinimo laikotarpiu turi būti nuosekliai gerinama turto valdymo, naudojimo, disponavimo ir
kontrolės veikla, tobulinant esamus ir kuriant naujus šios veiklos mechanizmus. Strateginėms programos nuostatoms
įgyvendinti būtinos visų Savivaldybės padalinių pastangos ir šiems tikslams numatyto lėšų poreikio patenkinimas.

06.01 tikslas. Užtikrinti efektyvų Savivaldybės turto naudojimą.
Informacijos stoka apie turimą Savivaldybės turtą stabdo turto nuomos, suteikimo panaudos pagrindais,
perdavimo, pardavimo klausimų sprendimą. Sudėtinga nustatyti, kokiems subjektams ir koks Savivaldybės turtas yra
perduotas valdyti, nes informacija renkama iš turto valdytojų. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
valdymas, naudojimas ir disponavimas juo reikalauja turto teisinės registracijos Savivaldybės vardu. Svarbu skatinti
asignavimų valdytojus, kurie valdo Savivaldybės turtą patikėjimo teise, organizuoti neįteisinto turto kadastrinius
matavimus ir atlikti teisinę registraciją. Organizuoti bešeimininkio turto teisinę registraciją Savivaldybės vardu.
Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems savivaldybės turto savininką, perregistruoti įregistruotą turtą Kauno
rajono savivaldybės vardu. Būtina kuo sparčiau parduoti nereikalingą Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį
turtą ir perduoti jį prižiūrėti ir eksploatuoti naujam teisėtam savininkui.

06.01.01 uždavinys. Rengti nekilnojamojo turto ir žemės sklypų kadastrinius
matavimus ir tvarkyti turto registrą.
17.

EKONOMIKOS SKYRIUS

Siekiant užtikrinti efektyvų Savivaldybės turto naudojimą, nereikalingas, netinkamas
naudoti, nusidėvėjęs Savivaldybei priklausantis turtas nuomojamas, nurašomas, parduodamas
aukcionuose ar likviduojamas.
2017 m. Ekonomikos skyrius surengė 12 Savivaldybės materialiojo turto nuomos
konkurso

nuolatinės

komisijos

posėdžių;

papildomai

išnuomota 1 424,75

kv. m

negyvenamųjų patalpų (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..); nutrauktos 5 nuomos sutartys
(nuomininko prašymu dėl veiklos nevykdymo); pratęsta 15 nuomos sutarčių; baigėsi ir
nebuvo pratęsta 1 nuomos sutartis; didžioji dalis atsilaisvinusių patalpų suteiktos pagal
panaudos sutartį.
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43 pav. Išnuomoto negyvenamųjų patalpų ploto kaita 2013–2017 m.

Savivaldybei priklausantis turtas teikiamas panaudai kitoms įstaigoms įgyvendinti
Savivaldybės funkcijas. 2017 m. sudarytos 34 negyvenamųjų patalpų panaudos sutartys ir
suteikta 2 347,16 kv. m negyvenamųjų patalpų valdyti ir naudoti panaudos pagrindais.
Didžioji dalis negyvenamųjų patalpų suteikta VšĮ Kauno rajono savivaldybės viešajai
bibliotekai, pasibaigus terminuotoms panaudos sutartims. Likę panaudos gavėjai – viešosios
įstaigos, kurių dalininkė yra Kauno rajono savivaldybė, asociacijos. Naujų sutarčių žymų
padidėjimą lėmė atnaujintos pasibaigusios terminuotos sutartys. Nutraukta 12 negyvenamųjų
patalpų panaudos sutarčių. Atsilaisvinusios patalpos (Rokų k., Bubių k., Vilkijoje)
naudojamos Savivaldybės reikmėms, perduotos panaudos gavėjams (14,35 kv. m Kaune,
Lietuvių g. 22), patikėtiniams (272,11 kv. m Domeikavos sen., Voškonių k.), likusios
nepanaudotos patalpos (381,80 kv. m pastatas Vilkijoje) įtrauktos į viešajame aukcione
parduodamo Kauno rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų
sąrašą. Taip pat sudarytos 58 valstybinės žemės sklypų panaudos sutartys.
2017 m. patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti perduota 10 865,04 kv. m
Savivaldybės negyvenamųjų patalpų. Didžioji dalis šių patalpų perduota Kauno rajono
savivaldybės švietimo įstaigoms: Kauno rajono sporto mokyklai (perimtas baseino pastatas iš
Kauno kolegijos), Giraitės darželiui (turtas įgytas neskelbiamų derybų būdu), Jonučių
darželiui (pritaikius perimtą pastatą iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato),
rekonstruoti pastatai – Ringaudų pradinei mokyklai ir Kauno rajono savivaldybės viešajai
bibliotekai.
Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigoms, Kauno rajono savivaldybės
bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 2017 m. perduotas ir kitas
Savivaldybės turtas: transporto priemonės, kompiuterinė įranga, baldai, sporto inventorius,
smulki buitinė technika, virtuvės reikmenys, vandens šildymo katilai (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..).
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44 pav. Savivaldybės turto, išskyrus nekilnojamąjį, perduoto valdyti, naudoti ir disponuoti

patikėjimo teise verčių kaita 2013–2017 m.

Organizuojant turto nurašymo procedūras per ataskaitinius metus Ekonomikos
skyriaus darbuotojai įvykdė 12 Savivaldybės turto apžiūrų, apžiūrėjo 8 objektus dėl įtraukimo
į viešajame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sąrašą, 29 įstaigose apžiūrėjo pateiktą
nurašyti turtą, surengė 12 valstybės ir Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba
netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo Nuolatinės komisijos posėdžių. Jų metu
pripažinta nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašyti 476 vnt. Savivaldybės ir
valstybės turto už 262,45 tūkst. Eur. Ekonomikos skyrius parengė 9 Savivaldybės tarybos
sprendimus dėl Savivaldybės ir valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti ir jo nurašymo ir Administracijos direktoriaus 23 įsakymus dėl
Savivaldybės turto nurašymo.
Ekonomikos skyrius sušaukė 14 nekilnojamojo turto pardavimo viešojo aukciono
organizavimo ir vykdymo komisijos posėdžių. Į Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų
nekilnojamųjų daiktų sąrašą įtraukė 24 naujus objektus. Parengė nekilnojamojo turto viešojo
aukciono sąlygas ir surengė 106 aukcionus, kur buvo parduodami 32 nekilnojamojo turto
objektai, iš jų 23 objektai parduoti (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..). Už parduotą
Savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir šiam turtui priskirtus žemės sklypus 2017 m. gauta
158,99 tūkst. Eur (156,34 tūkst. Eur už objektus ir 2,65 tūkst. Eur už žemės sklypus) (Klaida!
Nerastas nuorodos šaltinis..).
23

25
17

Vnt.

20
8

10
5

Parduotų objektų
skaičius

11

15

1

0
2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

51
45 pav. Parduotų objektų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

216,45

250

158,99

Tūkst. Eur

200
150

Už parduotus objektus
gautos lėšos, tūkst. Eur

79,64

100

38,42

3,18

50
0

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

46 pav. Už parduotus objektus gautų lėšų kaita 2013–2017 m.

Savivaldybė 2017 m. neskelbiamų derybų būdu įgijo 461,99 kv. m mokslo paskirties
pastatą su kiemo statiniais, žemės sklypu, komunikacijomis ir inventoriumi Užliedžių sen.,
Vijūkų k., Ąžuolyno g. 5, patalpas Vilkijos gimnazijos pastate, patalpas Zapyškio seniūnijos
pastate, Raudondvario dvaro sodybos komplekse esančius butus, dalį gyvenamojo namo ir
žemės sklypo Zapyškio miestelyje.
Investiciniais projektais didinta Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų
vertė. Didžiausią įtaką vertės padidėjimui 2017 m. turėjo Kauno rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos centrinio pastato ir Kauno r. Ringaudų pradinės mokyklos pastato rekonstrukcijos
bei Jonučių darželio kapitalinio remonto teisinės dokumentacijos sutvarkymas (Klaida!
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47 pav. Savivaldybės turto verčių padidėjimo dėl rekonstrukcijos ir remonto darbų

kaita 2013–2017 m.

Daugėja Savivaldybės nuosavybėn perduodamo valstybės turto. 2017 m. iš valstybės
perimta turto už 1 362,69 tūkst. Eur (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..). Iš Kauno
kolegijos perimtas baseino pastatas su įvairiu ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu Kauno r. sav.,
Alšėnų sen., Mastaičių k., perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Kauno
rajono sporto mokyklai. Iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro gautos
transporto priemonės (mokykliniai autobusai) perduotos Kauno r. Vilkijos ir Kauno r.
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Vandžiogalos gimnazijoms. VĮ Turto bankas Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn taip pat
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48 pav. Savivaldybės nuosavybėn perimto valstybės turto verčių kaita 2013–2017 m.

2017 m. skyrius tęsė bešeimininkio (ar nenustatytų savininkų) turto įteisinimą.
Vykdė 14 objektų įteisinimo procedūras, nustatė 9 naujus bešeimininkius objektus ir pradėjo
vykdyti procedūras dėl bešeimininkio turto įteisinimo.
Įregistravo 41,5 km rajono kelių. Iš viso nuosavybės teise Kauno rajonui
priklausančių įregistruotų kelių yra 582,9 km, likę neįregistruota 1 239,9 km.
06.01.02 uždavinys. Efektyviai plėtoti ir modernizuoti socialinio būsto sistemą.
Savivaldybės būsto fonde yra 516 gyvenamųjų patalpų, iš to skaičiaus 147 patalpos
įtrauktos į socialinio būsto fondo sąrašą.
Per 2017 m. buvo pasirašytos 23 Savivaldybės ir socialinio būsto nuomos sutartys, iš
jų: dviejų gyvenamųjų patalpų nuomininkai pripažinti pagrindiniais; 8-etas gyvenamųjų
patalpų išnuomota asmenims (šeimoms), įrašytiems į Kauno r. asmenų ir šeimų, turinčių teisę
į paramą išsinuomoti būstą, sąrašus; 3 asmenys (šeimos) keitė būstą; pratęstos 4 nuomos
sutartys; 5-ių socialinių būstų nuomininkams leista nuomoti kaip Savivaldybės būstą rinkos
kainomis; sudaryta 1 sutartis su Savivaldybės būsto nuomininku. Nutraukta 12 nuomos
sutarčių.
2017 m. Socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS) buvo tikslinami asmenų
ir šeimų, turinčių teisę į paramą išsinuomoti būstą, 6 sąrašai, kuriuose įrašytos 169 šeimos
(Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..): jaunų šeimų sąraše – 28, bendrajame – 61, neįgalių
asmenų (šeimų) – 37, šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių), – 26, likusių be tėvų
globos asmenų ir jų šeimų – 13, socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų
pagerinimą – 4 (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..). 2017 m. asmenų ir šeimų, turinčių
teisę į paramą išsinuomoti būstą, 47 prašymai ir duomenys apie jų deklaruotą turtą, pajamas ir
kt. suvesti į Socialinės paramos informacinę sistemą.
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50 pav. Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į paramą išsinuomoti būstą,

pasiskirstymas sąrašuose 2013–2017 m.

2017 m. šeimoms ir asmenims, įrašytiems į Kauno rajono asmenų ir šeimų, turinčių
teisę į paramą išsinuomoti būstą, sąrašus ir nuomojantiems socialinį būstą išsiųsti
303 pranešimai dėl turto ir pajamų deklaravimo. Pagal jų pateiktas metines gyventojo
(šeimos) turto deklaracijas duomenys suvesti į Socialinės paramos informacinę sistemą.
Kauno rajono savivaldybei būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių
dalies kompensacijoms 2017 m. skirta 5,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialių tikslinių
dotacijų. Pasiūlymai pasinaudoti šiomis kompensacijomis išsiųsti visoms šeimoms ir
asmenims, įrašytiems į Kauno r. asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą išsinuomoti būstą
sąrašus. Kompensacijų suma – 1 984,32 Eur – išmokėta penkioms šeimoms: 1 908,01 Eur
nuomai kompensuoti ir 76,31 Eur administravimui.
2017 m. vykdant Savivaldybės būsto pardavimus parengta 11 apmokėjimo pažymų,
17 įkainojimo aktų, parengta 18-os būstų dokumentai turtui vertinti. Suorganizuoti 7-i
komisijos, sudarytos nustatyti nuomininko išlaidas, patirtas nuomos metu gerinant
Savivaldybės būstą, posėdžiai, apsvarstyti 16 nuomininkų prašymai, surašyti 6 protokolai.
Parengti 7 Tarybos sprendimai dėl Savivaldybės būstų pardavimo, leista parduoti 11 butų,
sudaryta 13 pirkimo ir pardavimo sutarčių (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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51 pav. Parduodamų Savivaldybės gyvenamųjų patalpų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Už parduotus Savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus gautos
lėšos – 102,945 tūkst. Eur (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..) – bus panaudotos
Savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, plėtrai ir
modernizavimui.
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52 pav. Lėšų, gautų už parduotas Savivaldybės gyvenamąsias patalpas, kaita 2013–2017 m.

Valstybės biudžeto lėšų socialiniam būstui įsigyti 2017 m. neskirta. Savivaldybė
2017 m. toliau įgyvendino projektą, finansuojamą ES lėšomis. Jo metu rekonstruojamas
pastatas, esantis Batniavos sen., Bubių k. Parko g. 6, pritaikant jį įrengti socialinius būstus
(bus įrengta 18 socialinių būstų).
Organizuojant Savivaldybės būsto ir socialinio būsto būklės gerinimą, Savivaldybėje
sudaryta ir veiklą vykdo Gyvenamųjų patalpų remonto fondo taryba. Šiam fondui 2017 m.
buvo skirta 98,67 tūkst. Eur, iš jų – 58,67 tūkst. Eur – gauti iš nuomos mokesčio ir 40,0
tūkst. Eur biudžeto lėšų (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..). Nuomos mokesčio
surinkimas 2017 m. padidėjo, kadangi nuomininkai padengė dalį susidariusių skolų.
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53 pav. Gyvenamųjų patalpų remonto fondo lėšų kaita 2013–2017 m.

Duomenys apie nekilnojamąjį turtą: socialinį, Savivaldybės būstą, negyvenamuosius
pastatus, valstybinės žemės panaudos sutartis, pastatų ir patalpų panaudos, nuomos,
patikėjimo sutartys ir kt. yra vedami į programą „LABBIS apskaita“.
2017 m. Ekonomikos skyrius išsiuntė 207 raštus socialinio būsto nuomos, valstybės
garantijos

turėtojų

ir

kt.

klausimais,

parengė

10

Tarybos

sprendimų

projektų,

45 Administracijos direktoriaus įsakymus, surinko reikiamus dokumentus ir sukvietė 11
Administracijos komisijos būsto problemoms spręsti posėdžių, kuriuose apsvarstytas 31
klausimas, surašė 11 posėdžių protokolų, išdavė 23 pažymas apie teisę į paramą įsigyti būstą,
naudojantis valstybės iš dalies kompensuojamais būsto kreditais, teikė statistinius duomenis
valstybinėms

institucijoms,

įsipareigojimų vykdymą.

surinko

informaciją

apie

valstybės

garantijų

turėtojų
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APLINKOS IR SVEIKATINIMO PROGRAMA (7)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 m. veiklos plano 7 programą
„Aplinka ir sveikatinimas“ koordinuoja ir įgyvendina Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos skyrius, seniūnijos, Savivaldybės gydytojas ir Kauno rajono
savivaldybės biudžetinė įstaiga Visuomenės sveikatos biuras.
Savivaldybės aplinkos ir sveikatinimo programa, skirta teritorijos aplinkos kokybei gerinti,
kraštovaizdžio ir bioįvairovės apsaugai ir neigiamam poveikiui aplinkai mažinti. Įgyvendinant regioninę atliekų
tvarkymo sistemą tobulinama komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūra, specifinių atliekų tvarkymo sistemos,
taip pat tvarkomos bešeimininkės atliekos ir vykdoma jų atsiradimo prevencija. Vykdoma visos Savivaldybės
teritorijos aplinkos kokybės stebėsena. Skatinama ir remiama žaliųjų plotų plėtra seniūnijose, prižiūrimos
saugomos teritorijos ir objektai.
Programos tikslas – ugdyti ekologiškai pažangią visuomenę; taip pat įgyvendinama ilgalaikė
suaugusiųjų rajono gyventojų švietimo programa ir remiamas mokinių švietimas aplinkosaugos srityje.

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.
18.

APLINKOS SKYRIUS

Diegdamas šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą Aplinkos skyrius patikslino
juridinių asmenų registrą kuriamai vietinės rinkliavos duomenų bazei, papildė, tikslino ir
Tarybai teikė tvirtinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą reglamentuojančius teisės aktus,
atliko investicinio projekto ,,Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Kauno rajono
savivaldybėje“ atnaujintus pajamų skaičiavimus, paskelbė viešąjį pirkimą parinkti naują
komunalinių atliekų tvarkytoją, įsigijo 4 000 konteinerių, skirtų pakuočių atliekoms iš
individualių namų valdų rinkti.
Buvo toliau 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 14,662 tūkst. Eur SAARS programos lėšų ir pašalinta 209 t asbesto atliekų.
Iš 682 ha seniūnijų prižiūrimų bendro naudojimo teritorijų 2017 m. išvežta ir
sutvarkyta 620 t bešeimininkių atliekų, išlaidos – 39,288 tūkst. Eur. Nelegalių sąvartų
atsiradimo prevencijai vykdyti seniūnijų rekreacinėse vietose sezono laikotarpiu (6 mėn.)
pastatyta 23 buitiniai atliekų konteineriai, jų ištuštinimas kainavo 5,94 tūkst. Eur ir išvežta
55,9 t. Sutvarkyta 219 tonų bešeimininkių padangų, tam panaudota 10,7 tūkst. Eur SAARS
programos lėšų. Visos rajono seniūnijos balandžio mėnesį aktyviai dalyvavo kasmetinėje
respublikinėje aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom 2017“, išlaidos šiai akcijai – 4,89 tūkst.
Eur.
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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, siekiant nustatyti aplinkos kokybės pokyčius, buvo atlikti aplinkos triukšmo
matavimai Kačerginės mstl. ir dalyje Zapyškio teritorijos, paviršinių vandens telkinių
ekologinės būklės vertinimai prie žemės ūkio veikiančių objektų, geriamojo vandens kaimo
vietovėse stebėsena. Ilgalaikiam taršos poveikiui įvertinti atliktas biotos ir miškų ekosistemų
tyrimas. Tirti požeminio vandens cheminės sudėties pokyčiai Bubių k. buvusio pesticidų
sandėlio sutvarkytoje teritorijoje. Taip pat atlikti išsamūs Garliavos Maišiaus upelio, įtekančio
į tvenkinį, Staviščio upelio ir Agnopolio tvenkinio vandens tyrimai taršai nustatyti. Tyrimų
duomenys ir ataskaita skelbiama interneto svetainėje. Taip pat buvo atliekama privaloma
maudyklų – Kulautuvos seniūnijoje tvenkinio ir Vilkijos apyl. seniūnijoje Dubysos vandens
taršos stebėsena. Visiems šiems tyrimams išleista 17,72 tūkst. Eur.
Žaliųjų plotų plėtrai Batniavos, Karmėlavos, Taurakiemio, Vilkijos, Alšėnų, Ežerėlio
ir Samylų seniūnijų bendro naudojimo teritorijose įvykdyti želdinių sodinimo darbai
(pasodinti 955 medžiai ir krūmai), kainavę 9,42 tūkst. Eur. Buvo tęsiamas Garliavos m.
Vytauto gatvės želdinių pertvarkymo projekto V etapas – pasodintos 74 didžiosios tujos,
naujai įrengiamame Kaimynystės parke iškirsti seni želdiniai. Įgyvendinti Raudondvario
naujųjų kapinių, Kačerginės sen. centrinės teritorijos dalies sklypų apželdinimo projektai,
Domeikavos gimnazijos teritorijos želdinimo projektas, pradėta želdinti Panevėžiuko
mokyklos ir daugiafunkcio centro teritorija, išleista 27,56 tūkst. Eur. Iš viso pasodinti 658
nauji želdiniai. Garliavos, Batniavos, Linksmakalnio, Karmėlavos ir Domeikavos seniūnijose
pašalinti pavojų gyventojams ir eismui keliantys ligoti, peraugę, išpuvę 68 medžiai (12,69
tūkst. Eur).
Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms rajono teritorijoje
remti Kauno, Šakių miškų urėdijoms ir ūkininkui G. Špokauskui buvo skirta 17,5 tūkst. Eur.
Spręstos ir komunalinių nuotekų tvarkymo problemos – suremontuoti Ežerėlio m. ir
Lapių mstl. nuotekų šalinimo įrenginiai, pastatyti nauji įrenginiai Netonių k. Skrydžio g. 97,
išleista 24,3 tūkst. Eur.
Įgyvendinant Kauno rajono savivaldybės dviračių takų plėtros programos priemonę –
dviračių stovų įrengimas Kauno r. mokyklose, Lapių pagrindinei mokyklai įrengta pastoginė
ir dviračių stovai, tam skirta 7,94 tūkst. Eur.
VšĮ Kauno rajono priešgaisrinei saugos tarnybai skirta 1,5 tūkst. Eur įsigyti miltelių
ir putų rinkinių gesintuvų, naftos produktų skaidiklių.
Pasirašyta jungtinė veiklos sutartis su valstybės įmone Lietuvos oro uostas, parengtas
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potencialaus taršos židinio Nr. 10 574 ir 675 (buvusios karinės teritorijos naftos bazės ir
technikos kiemo Karmėlavoje, Oro Uosto g. 4) užterštos teritorijos tvarkymo planas ir
Aplinkosaugos projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška gauti Europos Sąjungos
finansavimą.
2017 m. pasirašytos finansavimo sutartys ir pradėti įgyvendinti šie projektai:
Buvusio pesticidų sandėlio teritorijos Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Margininkų
k., sutvarkymas, vertė 272,87 tūkst. Eur, įgyvendinimo terminas – 2018 m. rugpjūčio 31 d.;
Garliavos miesto parko sutvarkymas (įrengimas), vertė 1 505,01 tūkst. Eur,
įgyvendinimo terminas – 2019 m. gegužės 30 d.;
Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Kauno rajono savivaldybėje, vertė
2 401,04 tūkst. Eur, įgyvendinimo terminas – 2018 m. rugsėjo 1 d.;
Aplinkos taršos mažinimas ir taršos prevencija apmokestinamosioms pakuotės
atliekoms, vertė 267,50 tūkst. Eur, įgyvendinimo terminas – 2019 m. kovo 14 d.
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) 2017 m. priemonių planas.
VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras organizavo Judriosios savaitės
renginį. Tarptautinėje darnaus mobilumo kampanijoje ,,Eismo gyvatėlė“ dalyvavo
809 dalyviai iš 6 Kauno r. mokyklų. Suorganizuotas seminaras ,,Šiandieninė Lietuvos atliekų
tvarkymo sistema: reikalavimai, aktualijos, aktyvaus visuomenės įsitraukimo ir dalyvavimo
svarba“ Kauno rajono seniūnaičiams.
Parengtas ir surengtas paskaitų darnios gyvensenos temomis ciklas, skirtas Trečiojo
amžiaus universiteto dalyviams (iš viso 118 dalyvių) Vilkijos, Zapyškio, Karmėlavos ir
Raudondvario seniūnijose.
Kauno r. bendruomenėms surengta akcija, skatinanti tausojamąjį vartojimą ir atliekų
vengimą – kūrybinės dirbtuvės Ežerėlyje (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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54 pav. Kūrybinės dirbtuvės Ežerėlyje

Savivaldybės administracijos darbuotojams ir seniūnams vyko mokymai cheminių
medžiagų mūsų aplinkoje tema.
Tobulinant seniūnijų darbuotojų kvalifikaciją kraštovaizdžio formavimo ir želdynų
priežiūros tema, surengtas išvažiuojamasis pažintinis seminaras į Anykščių šilelio medžių lajų
taką ir Traupio botanikos daržą.
Parengta ir gyventojams išdalyta šviečiamoji medžiaga (atmintinė – 3 000 vnt.
lankstinukų) apie asbesto šalinimo programos ,,Asbesto atliekų tvarkymas“ įgyvendinimą
rajone (išleista 10,98 tūkst. Eur) (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
Švietimui aplinkosaugos srityje vykdyti mokykloms užsakyti gamtosaugos žurnalai
ir laikraščiai už 1,57 tūkst. Eur. Mokinių ekologinei kultūrai ugdyti, mokyklų ir seniūnijų
bendradarbiavimui skatinti surengtas kasmetinis moksleivių aplinkosaugos projektų
„Moksleiviai – bendruomenei“ konkursas ir Veiksmo diena. Dalyvavo 17 rajono mokyklų.
70

64,1
56,8

60
50

45,4

41,8 43,9

54,5

50,7
50,5

62,05
54,96

Tūkst. Eur

40
30
20
10

19,2
10,4
6,3

14,5

20,1
8,7
3,9

17,2

18,8
10,3
10,3
8,5

17,6
19,2
11,3
15,1

17,7
17,5
10,98
5,94

0
2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Žaliųjų plotų plėtrai
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
Aplinkos kokybės stebėsenai vykdyti
Nelegalių sąvartų atsiradimo prevencijai vykdyti
Rajono suaugusių gyventojų švietimui aplinkosaugos srityje vykdyti
Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms rajono teritorijoje remti

55 pav. Lėšų, skirtų Aplinkos ir sveikatinimo programos priemonėms įgyvendinti, kaita 2013–2017 m.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 m.
priemonių planui įgyvendinti atskaityta 20 proc. (62,05 tūkst. Eur) SAARS programos lėšų.
Civilinės saugos veikla. 2017 m. Aplinkos skyrius sušaukė 2 ekstremaliųjų situacijų
komisijos posėdžius. Jų metu buvo vertinama civilinės saugos būklė Kauno rajone, svarstyta
ugdymo įstaigų esama civilinės saugos būklė, patvirtintas rajono 2018 m. ūkio subjektų ir kitų
įstaigų, kuriose privaloma atlikti civilinės saugos būklės kompleksinius (planinius)
patikrinimus, sąrašas. Akademijos seniūnijoje įrengta nauja akustinė gyventojų perspėjimo
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sirena. 2017 m. ekstremaliosios situacijos nebuvo, bet užfiksuota 12 ekstremaliųjų įvykių.
2017 m. užfiksuota vienu ekstremaliuoju įvykiu daugiau nei 2016 m. (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..).
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56 pav. Ekstremaliųjų įvykių skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Gyvenamųjų ir kitų statinių (išskyrus susisiekimo komunikacijas ir hidrotechnikos
statinius pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos sąrašą) naudojimo priežiūra.
Vykdydamas šią funkciją Aplinkos skyrius 2017 m. apžiūrėjo ir įvertino 107 statinius:
29 gyvenamosios paskirties pastatus (iš jų 6 kultūros paveldo ir 20 daugiabučių gyvenamųjų
namų); 78 negyvenamosios paskirties (iš jų 26 kultūros paveldo) pastatus. Surašė 107 statinių
techninės priežiūros patikrinimo aktus (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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57 pav. Statinių techninės priežiūros patikrinimo aktų kiekio kaita 2013–2017 m.

Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas. Kauno rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais 20-čiai Kauno rajono savivaldybės
teritorijoje esančių daugiabučių namų paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai.
Daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo
fondo taryba:
➢ skyrė 7,8 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;
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➢ pritarė, kad būtų parengti ir įteisinti 16 daugiabučių gyvenamųjų namų žemės
sklypų formavimo dokumentai;
➢ skyrė 7,9 tūkst. Eur žemės sklypų prie daugiabučių gyvenamųjų namų formavimo
dokumentams parengti ir įteisinti;
➢ skyrė 3,7 tūkst. Eur daugiabučių namų bendrojo naudojimo atnaujinimo ar
modernizavimo projektų investiciniams planams parengti.
Iš viso Savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir
administravimo rėmimo fondo veiklai pagal namus administruojančių institucijų prašymus
2017 m. skirta 19 514,58 Eur.
Bendradarbiaujant su Kauno rajono seniūnais, sudarytas ir patvirtintas 2017 m.
Kauno rajono fizinių ir juridinių asmenų nenaudojamų ar naudojamų ne pagal paskirtį arba
apleistų ar neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašas, kuris perduotas Valstybinei mokesčių
inspekcijai 3 proc. nekilnojamojo turto vertės mokesčiams išsireikalauti.
Viešųjų darbų programa. Įgyvendinant I ir II ketvirčių programą, 2017 m.
valstybinėms (valstybės savivaldybėms perduotos) funkcijoms vykdyti Darbo birža
kompensavo 60 proc. darbo užmokesčio (39,62 tūkst. Eur), o savarankiškosioms
Savivaldybės funkcijoms vykdyti – 40 proc. darbo užmokesčio (26,4 tūkst. Eur), iš viso šiai
programai įgyvendinti skirta 68,14 tūkst. Eur. Pasikeitus teisės aktams III ir IV ketvirčiui
parengta Kauno rajono savivaldybės Užimtumo didinimo programa. Šiai programai
įgyvendinti iš Valstybės biudžeto skirta 94,9 tūkst. Eur, įdarbinta 80 Kauno rajono bedarbių,
kurie registruoti Kauno teritorinėje darbo biržoje. Vykdant programas, 2017 m. visos
25 seniūnijos į viešuosius ir laikinuosius darbus įdarbino Kauno teritorinėje darbo biržoje
registruotų 140 bedarbių, t. y. 225 bedarbiais mažiau nei 2016 m. (365). Pagal Teritorinės
darbo biržos duomenis, Kauno rajone 2018 m. sausio 1 d. buvo įregistruoti 3 826 bedarbiai.
Kauno rajono savivaldybės teritorijoje registruoto nedarbo rodiklis 2018 m. sausio 1 d. buvo
6,6 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų, t. y. 1,3 proc. mažesnis nei šalies vidurkis – 7,9
proc. (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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07.03 tikslas. Gerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir
kokybę, užtikrinti saugią gyvenamąją aplinką.
Šalyje vyksta visuomenės sveikatos priežiūros reforma, kurios esmė – pertvarkyti visuomenės
sveikatos priežiūros sistemą ir skatinti savivaldybes aktyviai vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas:
sveikatos programų rengimą, visuomenės sveikatos stebėseną, mokinių sveikatos priežiūrą, gyventojų sveikos
gyvensenos ugdymą.

07.03.01 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.
19.

SAVIVALDYBĖS GYDYTOJAS

Savivaldybės gydytojas atsakingas už valstybės ir savivaldybės sveikatos politikos
įgyvendinimą Kauno rajone. Kauno rajono savivaldybė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos
sveikatos sistemos įstatymą, organizuoja Savivaldybės gyventojų pirminę asmens sveikatos
priežiūrą ir visuomenės sveikatos priežiūrą.
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 2017 m. gyventojų sveikata rūpinosi 3 Savivaldybės
viešosios pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kurių
veiklą kuravo Savivaldybės gydytojas, ir 7 privataus kapitalo įstaigos:
➢ VšĮ Pakaunės PSPC;
➢ VšĮ Garliavos PSPC;
➢ VšĮ Vilkijos PSPC;
➢ VšĮ Babtų šeimos medicinos centras;
➢ UAB ANALIZĖ filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras;

63

➢ UAB „MediCA klinika“ Garliavoje;
➢ VšĮ Jonučių šeimos sveikatos centras;
➢ UAB Šlienavos sveikatos priežiūros centras;
➢ UAB „InMedica“;
➢ V. Rožukienės „Ąžuolyno“ šeimos sveikatos centras.
Gyventojas gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam
patogiau pasiekiamą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir šeimos gydytoją. Kasmet
Kauno rajono sveikatos paslaugas teikiančiose įstaigose prisirašiusių asmenų mažėja, 2017 m.
prisirašiusiųjų (67 285 asmenys) buvo 2,03 proc. mažiau nei 2016 m. (68 677 asmenys), per
penkerius metus nuo 2013 m. prisirašiusiųjų skaičius sumažėjo 6,5 proc. (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..).
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59 pav. Kauno rajono sveikatos paslaugas teikiančiose įstaigose prisirašiusių asmenų skaičiaus kaita

2013–2017 m.

Kauno rajone pagal įstaigų išsidėstymą geografiškai visos pirminės asmens sveikatos
priežiūros įstaigos užtikrina paslaugų prieinamumą Rajono gyventojams, tačiau privačios
įstaigos papildomai siūlo suteikti ir antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, dėl to įgyja konkurencinį pranašumą prieš Savivaldybės asmens sveikatos
priežiūros įstaigas, kuriose kasmet prisirašiusiųjų gyventojų skaičius mažėja (Klaida!
Nerastas nuorodos šaltinis.).
4 lentelė Gyventojų, prisirašiusių prie sveikatos priežiūros įstaigų, skaičiaus pokytis 2013–2017 m.
Įstaigos pavadinimas
VšĮ Garliavos PSPC
VšĮ Vilkijos PSPC
VšĮ Pakaunės PSPC
VšĮ Babtų šeimos medicinos centras
UAB ANALIZĖ filialas Pilėnų sveikatos priežiūros
centras
UAB „MediCA klinika“ Garliavoje
UAB „MediCA klinika“ Ramučiuose*
VšĮ Jonučių šeimos sveikatos centras
UAB Šlienavos sveikatos priežiūros centras
UAB „InMedica“
V. Rožukienės „Ąžuolyno“ šeimos sveikatos centras

Gyventojų, prisirašiusių prie sveikatos
Pokytis
priežiūros įstaigų, skaičius
per
5 m.
(fiksuotas metų paskutinę dieną)
(proc.)
2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.
15 972 15 101 13 460 12 398 11 808
-26,07
6 458 6 231 6 100 5 936 5 769
-10,67
15 070 14 431 14 030 13 389 12 830
-14,86
1 275 1 252 1 225 1 206 1 204
-5,57
13 516 13 608 13 623 13 637 13 517
7 767
804
4 550
1 036
3 547
1 967

7 801
762
4 670
1 022
3 915
2 040

8 273
728
4 723
971
4 891
2 038

8 944
406
4 769
946
4 994
2 052

9 426
4 758
914
5 075
1 984

0,01
21,36
-100,00
4,57
-11,78
43,08
0,86
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Iš viso Kauno rajono savivaldybėje paslaugas
71 962 70 833 70 062 68 677 67 285
teikiančiose įstaigose
*Pastaba. UAB „MediCA klinika“ Ramučiuose veiklą nutraukė 2017 m. birželio mėn.

-6,50

2017 m. Kauno rajono savivaldybės ir viešosios įstaigos Respublikinės Kauno
ligoninės (RKL) vadovai priėmė sprendimą viešosios įstaigos Garliavos pirminės sveikatos
priežiūros centro (Garliavos PSPC) administraciją perkelti į kitą pastatą (Vytauto g. 57A,
Garliavoje), o atlaisvintose patalpose įkurdinti RKL Konsultacinės poliklinikos antrinio lygio
gydytojus specialistus (konsultantus). Tai didins Garliavos PSPC konkurencingumą su šalia
paslaugas teikiančiomis įstaigomis, o Kauno rajono gyventojai gaus antrojo lygio paslaugas
arčiau gyvenamosios vietos – gerės paslaugų prieinamumas.
2017 m. inicijuotas Kauno rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros
įstaigų veiklos efektyvumo didinimo galimybių studijos rengimas. Parengta studija pristatyta
Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto išplėstiniame posėdyje.
2017 m. pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo tęsiamos valstybinės
ligų profilaktikos programos (gimdos kaklelio piktybinių navikų; 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).
Stacionarinės

pirminio

lygio

palaikomojo

gydymo

ir

slaugos

paslaugos

sergantiesiems lėtinėmis ligomis ar neįgaliesiems teikiamos viešosios įstaigos Vilkijos
pirminės sveikatos priežiūros centro Slaugos ligoninėje. Paciento stacionare buvimo trukmę
lemia objektyvi paciento būklė, ligos eiga ir sunkumas, stacionarinių slaugos paslaugų
poreikis.
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 specialistams operatyviai pasiekti net ir atokiausias Kauno
rajono vietoves. Kiekviename poste budi profesionali greitosios medicinos pagalbos brigada,
ji į pagalbos šauksmą pasirengusi reaguoti nedelsdama. 2017 m. greitosios medicinos
pagalbos iškvietimų skaičius buvo 194,6 iškvietimo 1000-čiui gyventojų, t. y. 6,35 proc.
mažiau nei 2016 m. (207,8 iškvietimo) (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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60 pav. Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos iškvietimų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

2017 m. VšĮ Kauno r. GMPS Kauno rajono savivaldybė panaudos sutartimi suteikė
patalpas (56 kv. m) įrengti naują Garliavos postą. Poste visiškai įrengtos darbo ir poilsio
patalpos greitosios medicinos pagalbos brigadų darbuotojams, sanitarinis mazgas. Garliavos
posto įrengimo darbai VšĮ Kauno r. GMPS kainavo apie 40,6 tūkst. Eur.
Baigti greitosios medicinos pagalbos automobilių plovyklos–saugyklos statybos
darbai, buvo finansuoti Kauno rajono savivaldybės lėšomis. Statybos darbai siekė 78 tūkst.
Eur. Automobilių plovyklai–saugyklai eksploatuoti įstaiga savo lėšomis nusipirko įrangą,
kurios vertė siekė apie 12 tūkst. Eur. Atliko kiemo dangos remonto darbus, kurie įstaigai
kainavo 57 369,75 Eur.
2017 m. VšĮ Kauno r. GMPS įsigijo 2 naujus GMP automobilius už 122 tūkst. Eur.
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. 2017 m. gauta 397,1 tūkst. Eur, t. y.

Tūkst. Eur

18,33 proc. daugiau nei 2016 m. (335,6 tūkst. Eur) (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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61 pav. Kauno r. biudžetinės įstaigos Visuomenės sveikatos biuro finansavimo kaita 2013–2017 m.

Kauno r. biudžetinė įstaiga Visuomenės sveikatos biuras taip pat pasirašiusi paslaugų
teikimo sutartį su Birštono savivaldybe dėl visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo.
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Vykdydama valstybės perduotas Savivaldybei funkcijas, įstaiga užtikrina mokinių sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą Kauno rajono ir Birštono savivaldybių ugdymo įstaigose, taip pat
rūpinasi gyventojų sveikatos stiprinimu, stebi sveikatos rodiklius.
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (toliau – VSRSP).
Savivaldybės gydytojas 2017 m. kuravo VSRSP priemonių plane patvirtintų priemonių ir
sveikatinimo projektų įgyvendinimą. 2017 m. patvirtintas naujas VSRSP lėšų panaudojimo
tvarkos aprašas. Ši tvarka reglamentavo Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos lėšų skyrimą programos priemonėms, pagal aprašus ir konkursiniams sveikatinimo
projektams.
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62 pav. VSRSP įgyvendinti skirtų lėšų ir finansuotų projektų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Kauno rajono savivaldybė dalyvauja Sveikatą stiprinančio Kauno regiono (toliau –
SSKR), kuris yra Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Sveikų regionų tinklo (SRT) narys,
veikloje. Kauno regiono plėtros tarybos 2017 m. sprendimu Savivaldybės gydytoja Milda
Labašauskaitė patvirtinta SSKR darbo grupės pirmininke.
2017 m. šios darbo grupės veikla:
➢ surengti 3 SSKR darbo grupės posėdžiai;
➢ Kauno rajono savivaldybėje vyko Kauno regiono apskritojo stalo diskusija
psichikos sveikatos tema;
➢ sušaukta metinė SSKR konferencija Užusaliuose;
➢ parengtas ir Kauno regiono plėtros taryboje patvirtintas SSKR darbo grupės
veiklos reglamentas.
Kita veikla. Savivaldybės gydytojas 2017 m. įgyvendindamas Savivaldybės
strateginius tikslus:
➢ atnaujino Pasirengimo gripo pandemijai priemonių planą, kuris patvirtintas Kauno
rajono administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ĮS-109;
➢ atnaujino viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų metinių veiklos ataskaitų
formas, kurios patvirtintos Administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. ĮS357;
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➢ parengė sprendimo projektą dėl nerūkymo zonų patvirtinimo Kauno rajono
savivaldybėje (Babtų, Domeikavos, Garliavos, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų,
Vilkijos seniūnijose), kuris patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio
21 d. sprendimu Nr. TS-422;
➢ parengė Savivaldybės tarybos 13 sprendimų projektų, 2 mero potvarkius,
3 Administracijos direktoriaus įsakymus;
➢ pagal kompetenciją dalyvavo nuolatinių ir laikinųjų komisijų ir darbo grupių
veikloje.
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KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMA (8)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 m. veiklos plano 8 programą
„Kultūros plėtros programa“ koordinuoja ir įgyvendina Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.
Šia programa numatoma ugdyti Kauno rajono gyventojų etninę savimonę, skatinti kūrybinę veiklą,
mėgėjų meno veiklą, sudarant sąlygas dalyvauti kultūros srityje, didinti visuomenės užimtumą kultūrine veikla.
Programa apima kultūros poskyrio, 7 kultūros centrų (su 18 laisvalaikio salių), viešosios bibliotekos ir jos
30 filialų, muziejaus ir jo 4 filialų veiklos organizavimą, materialiojo turto įsigijimą ir atnaujinimą.

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.
20.

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

2017 m. gerinta kultūros įstaigų infrastruktūra. Atlikta darbų už 125,13 tūkst. Eur.:
Babtų kultūros centro elektros instaliacijos keitimo darbams, sanitarinių patalpų ir stogo
dangos remontui skirta 21,23 tūkst. Eur, Ežerėlio mažosios salės remontui – 5,3 tūkst. Eur,
Ramučių kultūros centro šildymo sistemos ir priesalio remontui – 7,3 tūkst. Eur,
Raudondvario kultūros centro remontui – 36,06 tūkst. Eur, Samylų kultūros centro Rokų
laisvalaikio salės elektros instaliacijos keitimo darbams –17,79 tūkst. Eur, Vilkijos kultūros
centrui – 2,86 tūkst. Eur stogo remontui ir Liučiūnų laisvalaikio salės elektros instaliacijos
keitimo darbams.
Atliktas A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus pastato remontas už 14,7 tūkst. Eur,
T. Ivanausko sodyboje Obelynėje – sanitarinių mazgų, nuotekų valymo įrenginių bei balkono
remontas už 20,16 tūkst. Eur. Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.je pateikta lėšų, skirtų
kultūros įstaigų infrastruktūrai gerinti, skirstinys 2013–2017 m.
5 lentelė Lėšos, skirtos kultūros įstaigų infrastruktūrai gerinti 2013–2017 m.
Metai

Savivaldybės ES lėšos,
lėšos,
tūkst.
tūkst. Eur
Eur

2013

136,12

2014
2015

29,0
80,0

2016

26,43

2017

125,13

343,09

Atlikti darbai
Samylų k. c. rekonstrukcija (2012–2014 m.)
Ilgakiemio k. c. pastato remontas
Ilgakiemio, Voškonių, Užliedžių k. c. pastatų remontas
Vilkijos k. c., Vandžiogalos l. s., Raudondvario k. c. patalpų remontas
Linksmakalnio l. s. patalpų remontas; Ramučių k. c. elektros instaliacijos
keitimas
Babtų k. c. elektros instaliacijos keitimo darbai, sanitarinių patalpų ir stogo
dangos remontas, Ežerėlio mažosios salės 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 keitimo darbai ir
šviestuvų pakeitimas, Vilkijos k. c. stogo remontas ir Liučiūnų l. s. elektros
instaliacijos keitimo darbai, A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus pastato
remontas (sienos remontas ir vandens nutekėjimo – drenažo sistemos
įrengimas), T. Ivanausko sodyboje Obelynėje sanitarinių mazgų ir nuotekų
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valymo įrenginių bei balkono remontas.

2017 m. baigtas statyti Domeikavos gimnazijos priestatas. Jame įrengta Domeikavos
laisvalaikio salė.
Kultūros centrų materialinio aprūpinimo programai buvo skirta 10 000 Eur, už juos
kultūros įstaigos įsigijo garso aparatūros, kompiuterių, scenos įrangos ir kt.
Toliau vyko bibliotekų modernizavimas, gerinta infrastruktūra. 2017 m. pagerinta
Batniavos ir Vilkijos m. bibliotekų materialinė bazė. Batniavos biblioteka perkelta į Batniavos
mokyklą – daugiafunkcį centrą, jame patalpų plotas padidėjo nuo 60 iki 140 m2. Vilkijos m.
biblioteka, iki šiol veikusi avarinės būklės pastate, įkurta pritaikytose 178 m2 patalpose,
Vilkijos m. centre. Pagerintos sąlygos, naujos erdvės pritraukia daugiau lankytojų, atsirado
gerų galimybių edukacinėms veikloms ir naujoms IT paslaugoms diegti.
Lyginant penkerių metų veiklą, 2013–2017 m. Kauno rajono savivaldybės lėšomis
pagerinta 11-os bibliotekų materialinė bazė. Viešoji biblioteka ir padalinių bibliotekos turi
įvairios kompiuterinės technikos: stacionarių, nešiojamųjų ir planšetinių kompiuterių, „Lego“
robotų, virtualiosios realybės akinių ir spartų interneto bei belaidį ryšį. Bibliotekų vartotojams
įkurtos 148 kompiuterizuotos darbo vietos, darbuotojams – 55 kompiuterizuotos darbo vietos.
Iš Viešosios bibliotekos ir projekto lėšų 2017 m. atnaujinti 5 kompiuteriai, įkurtos 2 darbo
vietos, įsigyti 3 robotai, interaktyviai veiklai skirti virtualiosios realybės akiniai ir 25
licencijos „Minecraft“ ir 7 licencijos „ActionBound“ programoms (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..).
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63 pav. Informacinių technologijų, esančių Kauno rajono bibliotekose, skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Rajono bibliotekos, turėdamos gerą infrastruktūrą, garantuoja prieigą prie
informacijos išteklių, teikia gyventojams galimybę mokytis, kurti, tobulėti visą gyvenimą, yra
bendruomenės kultūros ir bendravimo vieta.
08.01.02 uždavinys. Globoti etninę kultūrą, vietos tradicijas ir kultūros paveldą.
Siekiant populiarinti tautinį kostiumą ir įprasminti jį valstybinėse šventėse 2017 m.
buvo paskelbti Tautinio kostiumo metais. Kauno rajone surengta nemažai renginių, skirtų
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tautiniam kostiumui populiarinti: ,,Tautinio kostiumo regioniniai ypatumai“, „Nuo
archeologinio iki tautinio kostiumo“, edukacinių renginių ciklas ,,Protėvių raštų įkvėpti“,
skirtas tautinio kostiumo metams, renginių ciklas „Kita siūlo galo istorija“, projektas ,,Etno
sintezė“, Tautinio kostiumo metams uždaryti skirtas renginys „Taip auga Lietuva“.
Folkloro ansamblis ,,Viešia“ dalyvavo respublikiniame lietuvių tautinio kostiumo
konkurse ,,Išausta tapatybė“ ir tapo nominacijos ,,Geriausi folkloro grupės tautiniai
kostiumai“ nugalėtojais.
2017 m. paskelbti Piliakalnių metais, siekiant pabrėžti archeologinių kultūros
paveldo objektų reikšmę valstybingumui, jų išsaugojimo svarbą istorinės atminties kontekste.
Savivaldybė skyrė apie 20 000 Eur piliakalniams tvarkyti. Seniūnai su savo bendruomenėmis
tvarkė piliakalnius: kirto menkaverčius krūmus, įrengė keliukus, laiptus, apžvalgos aikšteles,
įrengė informacinių ženklų. Ant piliakalnių vyko šventės: ,,Baltų vienybės diena. Piliakalnių
sąšauka“, „Du piliakalniai – viena širdis“. Tautinė giesmė ant piliakalnių subūrė Kauno rajono
gyventojus.
2017 m. Kauno rajone vyko tradiciniai renginiai ir festivaliai: chorų sakralinės
muzikos festivalis Domeikavoje; Vasario 16-ajai skirta rajono chorų šventė; tarptautinis
mėgėjiškų teatrų festivalis „Naujieji Vasiukai“ Voškoniuose; tradicinis regioninis suaugusiųjų
teatrų festivalis „Teatras Čekiškėje“; respublikinis aitvarų festivalis „Tarp žemės ir dangaus“
Zapyškyje; „Pėdos marių dugne“ Samyluose; Ilgakiemyje įvyko respublikinis lietuvių liaudies
dainos festivalis „Supinsiu dainužę“; rajono kultūros centrų ir mokyklų vaikų liaudiškų šokių
kolektyvų festivalis „Jau pavasaris ant nosies“ Vandžiogaloje.
Surengti respublikiniai šokių kolektyvų festivaliai: vyresniųjų liaudiškų šokių
„Atdarykim vartelius“ Garliavoje, vaikų liaudiškų šokių „Šok trypk, linksmas būk“
Raudondvaryje, šiuolaikinių šokių „Pavasario šėlsmas“ Garliavoje.
Vyko rengimasis Lietuvos šimtmečio dainų šventei: 3 suaugusiųjų teatrai pristatė
savo rengiamas programas Birštone, 14 rajono folkloro kolektyvų ir 7 liaudiškos muzikos
kapelos sėkmingai pristatė programas respublikinėse peržiūrose. Visi kolektyvai buvo atrinkti
Vilniuje dalyvauti 2018 m. respublikinėje dainų ir šokių šventėje. Choreografijos kolektyvai
intensyviai rengė Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ šokių dienos programos
„Saulės ritimai“ šešių amžiaus grupių repertuarą.
08.01.03 uždavinys. Sudaryti bendruomenei sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje,
stiprinti bendruomenės kūrybines galias ir efektyvinti bibliotekų informacinę ir kultūrinę
veiklą.
2017 m. Raudondvaris tapo mažąja Lietuvos kultūros sostine. Raudondvario
bendruomenė surengė gausybę renginių ir visiems miestelio svečiams dovanojo nepamirštamų
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įspūdžių.
Kauno miestas su Kauno rajonu pelnė Europos kultūros sostinės 2022 titulą. Iki
2022 m. dar yra 5 metai, tačiau 2017 m. prasidėjo aktyvus programos pristatymas ir Kauno
rajone. Daugelyje rajono seniūnijų pristatytos pagrindinės programos veiklos, aktyvūs žmonės
kviečiami prisidėti prie projekto veiklų, dalyvauti mokymuose, seminaruose, siūlyti savo
idėjas naujiems arba jau tradiciniams renginiams.
Liepą Kulautuvos pušyne nuskambėjo septynioliktasis bardų festivalis „Akacijų
alėja“. Apie 20 tūkst. festivalio gerbėjų klausėsi pradedančių bei žinomų atlikėjų: „The
Station“, Gyčio Ambrazevičius, Kazimiero Likšos, Ovidijaus Vyšniausko, Igorio Kofo,
Domanto Razausko ir Sauliaus Petreikio, Nedos ir Olego Ditkovskio, Vido Bareikio, Justės
Arlauskaitės-Jazzu.
Vykdyta valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programa. Suorganizuoti
renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai, Sitkūnuose, Juragiuose, Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai, Kultūros dienos šventė rajono kultūros darbuotojams. Valstybės dienos šventė
Raudondvario Pilies parke buvo išskirtinė ir renginių gausa, ir pramogų pasiūla vaikams.
Šventėje dalyvavo profesorius Liudas Mažylis. Pagrindinis šventės koncertas buvo tiesiogiai
rodomas per TV3 televiziją. Tradicinis Lietuvos Respublikos himnas buvo giedamas su
svečiais iš Gruzijos. Šventę vainikavo Gruzijos nacionalinio dainų ir šokių ansamblio
„Erisioni“ koncertas.
Tradicinė derliaus šventė „Rudens sambariai“ vyko Raudondvario Pilies parke.
Ežerėlio kultūros centras surengė nemažai renginių, įprasminančių istorinę atmintį,
kovas už Lietuvos nepriklausomybę.
Kauno rajono kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo konkursuose ir
festivaliuose. Rajono chorai pasirodė respublikiniame chorų konkurse, kur įtvirtino turimas
kategorijas, o Garliavos sporto ir kultūros centro mišriam chorui „Melodija“ (meno vadovė
Ramunė Navickienė) suteikta II kategorija (turėjo III).
Parengta Kauno rajono Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programa ir
2014–2020 m. veiklų planas.
2017 m. Samylų kultūros centro Taurakiemio seniūnijos tautodailės studija
„Piliuona“ dalyvavo respublikinėse parodose: Lietuvos tautodailės 50-mečio ir ketvirtoje
primityviosios tapybos parodoje laimėti Monikos Bičiūnienės premiją. Šios parodos vyko
Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Taip pat dalyvavo tapybos darbų parodose-konkursuose:
Raseiniuose – Maironiui atminti „Tu jo numylėta tėvynė“ (Saulius Maziliauskas tapo
prizininku), Marijampolėje – „Piliakalniai“, Kauno regiono konkurse „Aukso vainikas“
(Regina Juodžbalienė užėmė 2-ąją vietą), „Natiurmortai“ (prizininkais tapo 14 studijos narių).
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Studijos dailininkai 2017 m. sėkmingai dalyvavo tarptautinėse parodose „Art naif“ Ispanijos
Malagos mieste ir Suomijos plenero tapybos darbų parodoje Suomijoje, Roterborgo miesto
galerijoje, „Art naif“ festivaliuose Lenkijoje Katovicuose ir Rumunijos Arado miesto
muziejuje.
2017 m. respublikinė vertinimo komisija „Aukso vainiko“ nominaciją kaip Lietuvos
geriausiam metų meistrui vaizduojamosios liaudies dailės srityje jau trečią kartą įteikė
skulptoriui kryždirbiui Adolfui Teresiui iš Garliavos.
Kauno rajono muziejuje ir jo 4 padaliniuose-filialuose 2017 m. lankėsi 19 955
lankytojai. Surengtos 38 profesionalaus ir tautodailės meno parodos, tarp jų užsienio autorių –
italų menininkų Massimo Ghiotti, Ascoli Piceno, Raffaele Mondazzi, Luigi Farina, ispanų
Salvadore Dali ir Giorgio de Chirico; baltarusių fotografo Vito Salošankos kūrybos parodos,
lietuvių išeivių – Prano Gailiaus, Aldonos Gustas. Vykdyti 27-ių edukacinių programų
55 veiklos. Suorganizuoti 58 renginiai, svarbiausi jų: „Muziejaus naktis“, „Brolių Juškų
dainos“ Vilkijoje, šeštasis „Dūdmaišininkų susipūtimas“ Vilkijoje ir Raudondvaryje,
„Gegutės šventė“ Obelynėje (rengtas su Ugnės Karvelis gimnazija).
2017 m. iš dalies finansuoti 6 Kauno rajono kultūros centrų ir Kauno rajono
muziejaus projektai. Jiems skirta 21 600 Eur iš Lietuvos kultūros tarybos rėmimo fondo
(Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..). Dar apie 11 000 Eur gauta iš kitų fondų arba
dalyvaujant kaip partneriams.
14-ai kultūros projektų paremti skirta 11 300 Eur iš Kauno rajono Kultūros ir meno

Tūkst. Eur

projektų dalinio finansavimo programos.
35
30
25
20
15
10
5
0

29,83
25,2

34,5
27,7
21,6
Iš Kultūros rėmimo
fondo gautų lėšų
suma, tūkst. Eur

2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
2017 m.
(9 projektai) (11 projektų) (14 projektų) (8 projektai) (6 projektai)
64 pav. Kultūros ministerijos ir Kultūros rėmimo fondo lėšų, skirtų Kauno rajono kultūros įstaigų

projektams finansuoti, kaita 2013–2017 m.

Parengta tautinio kostiumo 2017–2020 m. programa, tautinio kostiumo 2018 m.
poreikio lentelė pagal mėgėjų meno kolektyvų žanrus. Tautiniams kostiumams iš viso skirta
17 000 Eur (Vyriausybės skiriamos lėšos 2 000 Eur, Savivaldybės – 15 000 Eur). 2017 m.
tautinius kostiumus įsigijo Ežerėlio kultūros centro folkloro ansamblis „Altonė“, Vilkijos
kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salės vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Volungė“,
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Ežerėlio kultūros centro Alšėnų laisvalaikio salės vyresniųjų liaudiškų šokių grupė
„Mintinis“, Babtų kultūros centro folkloro ansamblis „Vėrupė“, Ramučių kultūros centro
folkloro ansamblis „Viešia“ (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
6 lentelė Kultūros ministerijos ir Kauno r. savivaldybės skirtos lėšos tautiniams kostiumams įsigyti
2013–2017 m.
Metai
2013
2014

Finansavimą skyrė, tūkst. Eur
Kultūros
Savivaldybė
ministerija
1,24
-

2015

1,0

11,0

2016

7,3

26,95

2017

2,0

15,0

Tautinius kostiumus įsigiję kolektyvai
„Algupys“ (pučiamųjų orkestras)
„Viešia“ (folkloras), „Algupys“ (pučiamųjų orkestras),
„Piliarožė“ (folkloras)
„Viešia“ (folkloras), „Kupolio rožė“ (liaudiški šokiai), „Džiaukis“
(liaudiški šokiai), „Vėjo malūnėlis“ (vaikų liaudiški šokiai),
„Altonė“ (folkloras), „Senolės“ (folkloras), „Gegutala“
(folkloras), „Griežlė“ (folkloras), „Algupys“ (pučiamųjų
orkestras)
„Altonė“ (folkloras), „Volungė“ (liaudiški šokiai), „Mintinis“
(liaudiški šokiai), „Vėrupė“ (folkloras), „Viešia“ (folkloras)

Toliau įgyvendinama muzikos instrumentų įsigijimo dalinio finansavimo programa.
Muzikos instrumentams iš viso skirta 6 160 Eur (Vyriausybės skiriamos lėšos – 1 160 Eur;
Savivaldybės – 5 000 Eur). Instrumentai nupirkti Ežerėlio kultūros centro liaudiškos muzikos
kapelai, Ramučių kultūros centro folkloro ansambliui „Viešia“, Batniavos daugiafunkcio
centro vaikų liaudiškos muzikos kolektyvui ,,Karklynėlis“ (Klaida! Nerastas nuorodos
šaltinis.).
7 lentelė Kultūros ministerijos ir Kauno r. savivaldybės skirtos lėšos muzikos instrumentams įsigyti
2013–2017 m.
Metai
2013

Finansavimą skyrė, tūkst. Eur
Kultūros
Savivaldybė
ministerija
-

2014

2,23

4,80

2015

3,26

3,35

2016

2,63

5,5

2017

1,16

5,0

Muzikos instrumentus įsigiję kolektyvai
„Nemuno vingis“ (kapela), „Viešia“ (folkloro kapela),
„Raudonpilis“ (kapela)
„Samanėlė“ (kapela), „Piliarožė“ (folkloro kapela), „Karklynėlis“
(vaikų kapela), „Gegutala“ (folkloro kapela)
„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)

Iš viso kultūros programoms įgyvendinti 2017 m. skirta 160 tūkst. Eur Kauno rajono
savivaldybės lėšų (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.).
8 lentelė Savivaldybės 2017 m. skirtos lėšos kultūros programoms
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programos pavadinimas
Tautinio kostiumo
Muzikos instrumentų
Dainuojamosios poezijos festivalis „Akacijų alėja“
Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo
Kultūros įstaigų materialinis aprūpinimas
Lietuvos 100-mečio paminėjimo
Iš viso:

Skirta lėšų,
tūkst. Eur
15,00
5,00
15,00
15,00
90,00
20,00
160,0
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2017 m. Kauno rajono kultūros darbuotojai aktyviai kėlė kvalifikaciją Kauno rajono,
Kauno miesto, Lietuvos nacionalinio kultūros centro (LNKC) seminaruose. Kultūros,
švietimo ir sporto skyrius su Švietimo centru organizavo išvyką-seminarą į Šakių rajoną.
Šakinius seminarus, skirtus Lietuvos šimtmečio dainų šventės repertuarui mokyti, organizavo
LNKC.
Viešosios bibliotekos informacinės ir kultūrinės veiklos stiprinimas:
Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir 30 jos padalinių atliekamos
funkcijos ir rajono bendruomenei teikiamos paslaugos yra labiau kompleksinio pobūdžio,
apima tiek informacinę, kultūrinę, tiek ir šviečiamąją-edukacinę, socialinę-visuomeninę bei
turiningo laisvalaikio organizavimo sritis.
2017 m. Viešoji biblioteka įgyvendino 7 inovatyvių paslaugų kūrimo ir kultūrinius
projektus. Jiems 15 200 Eur paramą skyrė Lietuvos kultūros taryba, Europos kultūros
komisijos atstovybė ir Kultūros paveldo departamentas. Biudžeto lėšos ir laimėti projektai
sudarė sąlygas bibliotekoms įgyvendinti kitas veiklos sritis:
➢ Ugdyti gyventojų informacinį ir skaitmeninį raštingumą;
➢ Bibliotekose plėsti neformaliojo ugdymo veiklą diegiant naujas paslaugas su
informacinėmis technologijomis;
➢ Skatinti profesionaliosios kultūros pažinimą ir bendruomenės kultūrinių
kompetencijų tobulinimą;
➢ Tobulinti bibliotekų vadybą.
Gyventojų

informaciniam

ir

skaitmeniniam

raštingumui

ugdyti,

Viešojoje

bibliotekoje plečiamas elektroninių paslaugų spektras išmaniajam vartotojui. Vartotojų
pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas parodė, kad vartotojai dažniausiai naudojasi
nemokamu internetu, bibliotekos tinklalapiu, socialiniais tinklais, elektroniniu katalogu ir
leidinių užsakymu, knygų rezervavimu ir pratęsimu (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
Nesinaudoju šiomis paslaugomis
4%

Kita
1%

Nemokama interneto prieiga
22%

Belaidžiu internetu
11%
Bibliotekos prenumeruojamomis
duomenų bazėmis
1%
Knygų rezervavimu ir pratęsimu elektroniniame
bibliotekos kataloge
10%

Bibliotekos interneto puslapiu
http://www.krsvbiblioteka.lt/
19%
Paslauga „Klausk bibliotekininko“
2%
Bibliotekos „Facebook“ paskyromis
17%
Elektroniniais ištekliais
(elektroninėmis knygomis)
1%
Bibliotekos elektroniniu katalogu
12%
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65 pav. Anketinės apklausos rezultatai apie vartotojų naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis

Lankytojai daugiausia naudojosi nemokamu internetu – 22 proc., bibliotekos
internetiniu puslapiu – 19 proc., bibliotekos elektroniniu katalogu – 12 proc., belaidžiu
internetu – 11 proc.
Viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge pateikta 46 140 bibliografinių įrašų.
Per metus ši duomenų bazė papildyta 2 130 bibliografinių įrašų. Bibliotekų elektroniniai
ištekliai, 21-oje bibliotekoje įdiegus Lietuvos integralios informacinės bibliotekų sistemos
(LIBIS) skaitytojų aptarnavimo posistemę (SAP), užtikrino kokybiškesnį vartotojų
aptarnavimą ir nuotolinę prieigą platesniam gyventojų ratui.
Vartotojai aktyviai naudojosi Viešosios bibliotekos prenumeruojamomis duomenų
bazėmis, kuriose atlikta 77 500 paieškų ir atsisiųsta 23 610 įvairaus turinio įrašų.
Populiariausia – lietuviška duomenų bazė „Infolex. Praktinės žinios“, kurioje atliktos
4 152 paieškos. Iš elektroninės „Vyturio“ bibliotekos vartotojai atsisiuntė 804 knygas.
2017 m. Viešosios bibliotekos socialinis tinklas „Facebook“ pritraukė daugiau nei
4,2 tūkst. gerbėjų. Socialiniame tinkle „YouTube“ Viešoji biblioteka pristatė 18 filmukų apie
savo veiklą ir paslaugas.
Gyventojai skatinami ir mokomi naudotis bibliotekose teikiamomis elektroninėmis
paslaugomis. Bibliotekų darbuotojų rengiamuose kompiuterinio raštingumo pradžiamokslio
mokymuose dalyvavo apie 800 rajono gyventojų. Jiems suteiktos konsultacijos ir atsakyta į
3 500 užklausų.
Bibliotekose plečiamos neformaliojo ugdymo veiklos diegiant naujas paslaugas su
informacinėmis technologijomis. Viešojoje bibliotekoje ir šešiuose jos padaliniuose –
Ežerėlio, Ringaudų, Piliuonos, Domeikavos, Lapių, Zapyškio bibliotekose – trečius metus
vyko moksleivių užsiėmimai su „Lego“ robotais. Dėl naujo Viešosios bibliotekos projekto
„Inovacijų keliu: atrask, išbandyk ir tobulėk“ atsirado interaktyvių kūrybiškų veiklų su
programomis „Actionbound“ ir „Minecraft“, virtualiosios realybės akiniais. Bibliotekų
lankytojai varžėsi projektuodami išmanųjį miestą, integruotos veiklos vyko kraštotyros,
aviacijos, informacinių ir ryšio technologijų patirčiai tobulinti. Viešojoje bibliotekoje vyko
edukacinės valandėlės su virtualiosios realybės akiniais, juos pasitelkę moksleiviai keliavo po
įvairias pasaulio šalis. Vien viešojoje bibliotekoje surengta 100 integruotų istorijos, literatūros
ir informacinių technologijų pamokų. Bibliotekose organizuojamos veiklos su naujomis IT
sulaukė mokytojų, moksleivių, jų tėvelių ir savanorių susidomėjimo. Viešosios bibliotekos
veiklose dalyvavo ir teikiamomis paslaugomis pasinaudojo apie 50 socialinę atskirtį
patiriančių vaikų ir paauglių. Lyginant dvejų metų edukacines veiklas, dalyvių skaičius išaugo
per 5 000 (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.).
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9 lentelė Edukacinių veiklų skaičius bibliotekose 2016–2017 m.
Suorganizuotos edukacinės veiklos
bibliotekose
2017 m.
2016 m.

Viešojoje

bibliotekoje

Iš viso,
vnt.
1 360
1 006

rengiamos

Edukacinių veiklų
su IT skaičius, vnt.
570
367

virtualios

parodos,

Dalyvių skaičius,
vnt.
13 700
8 551

kurios

skelbiamos

elektroniniame puslapyje www.krsvbiblioteka.lt. Viešosios bibliotekos įgyvendintu projektu
„Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone“ sukurtas virtualus gidas, kuriame pateikiami
69 suskaitmeninti kultūros objektai. Virtualus gidas pritaikytas naudotis neformaliojo ugdymo
veiklose bibliotekos erdvėse, moksleivių istorijos ir literatūros pamokose, bendruomenės,
TAU veiklų ir kituose krašto pažinimo renginiuose.
Bibliotekose sukurtos inovatyvios paslaugos prisidėjo prie gyventojų kompetencijų
didinimo, bibliotekos progreso ir žinomumo stiprinimo.
Viešosios bibliotekos edukacinės veiklos ir paslaugos su naujomis IT sulaukė
nacionalinio ir EIFL (Elektroninė informacija bibliotekoms – tai tarptautinė organizacija,
siekianti suteikti prieigą prie skaitmeninės informacijos daugiau kaip 45-iose besivystančiose
pasaulio šalyse) pripažinimo ir buvo pristatytos mažojoje IFLA (Tarptautinė bibliotekų
asociacijų ir institucijų federacija) inovacijų konferencijoje Vilniuje. Bendradarbiaujant su
Jonučių progimnazija ir gimnazija Viešojoje bibliotekoje įvyko konferencijos „Promodi“
antra dalis, kur pristatytos bibliotekų inovatyvios paslaugos.
Skatinant

profesionaliosios

kultūros

pažinimą

ir

bendruomenės

kultūrinių

kompetencijų tobulinimą, 2017 m. Viešoji biblioteka vykdė projektus „Pasitikrink kultūros
istorijos žinias“, „Kūrybiniai dialogai Kauno rajone“. Projektai sustiprino rajono
bendruomenės dalyvavimą kultūrinėje veikloje. Vykdomos veiklos paskatino įvairaus
amžiaus ir socialinių grupių gyventojus aktyviau dalyvauti skaitymo skatinimo veiklose,
dalytis kultūrine ir istorine atmintimi, varžytis protmūšiuose. Projekto renginiuose aktyviai
dalyvavo Garliavos, Vilkijos, Ežerėlio, Ilgakiemio, Batniavos, Kačerginės, Ringaudų
bendruomenių nariai.
Viešosios bibliotekos pakviesti rajone lankėsi profesionaliosios kultūros atlikėjai:
aktoriai – R. Adomaitis, A. Bialobžeskis, kompozitorius A. Kulikauskas su grupe, žurnalistas
R. Valatka, architektūros istorikė J. Kančienė ir kiti. Bibliotekose buvo rengiamos dailės,
tautodailės ir kraštiečių dailininkų darbų parodos – fotomenininkų: R. Misiukonio,
V. Zinkevičiaus, dailininkų: J. Zinkuvienės, P. Stankevičiaus, O. Karavajevo dailės studijos ir
kitos. Piliuonos bibliotekoje tautodailės ekspozicijas rengė Piliuonos studijos nariai, Ringaudų
bibliotekoje pristatyta J. Zinkuvienės dailės darbų paroda, Šlienavos bibliotekoje –
R. Staskonytės, Batniavos bibliotekoje – S.Juškevičienės tapybos darbai ir daugelis kitų.
Ypatingas dėmesys skiriamas jaunimo pilietiškumui ugdyti. Besimokančiam
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jaunimui Viešoji biblioteka surengė paskaitų ciklą „Sėkmingos karjeros link: savęs pažinimas
ir karjeros planavimas“. Susitikimas su Lietuvos šaulių sąjungos atstovais sulaukė didelio
Garliavos moksleivių ir mokytojų susidomėjimo ir aktyvumo.
Vaikų ir jaunimo kūrybiniam potencialui ugdyti, edukaciniam užimtumui plėtoti,
bendradarbiaujant su rajono mokyklomis, Raudondvario dvaro Menų inkubatoriumi,
O. Karavajevo dailės studija ir dailininke, iliustratore S. Chlebinskaite įgyvendintas projektas
„Knygos menas bibliotekoje“. Remiantis projektu buvo vykdoma biblioterapija, skirta
vaikams ir jaunimui. Projektas sulaukė gausaus dalyvių skaičiaus: aktyviai dalyvavo Kauno
rajono socialinių paslaugų Garliavos vaikų dienos centro ugdytiniai, Garliavos mokyklų
moksleiviai. Išvažiuojamosios kūrybinės dirbtuvėlės vyko Raudondvario dvaro Menų
inkubatoriuje, Čekiškės, Šlienavos, Kulautuvos bibliotekose.
Bibliotekos rengė Metų knygos rinkimus, Europos dienos šventę, šeimos šventę ir
kitus renginius. Įvairiais renginiais paminėti Lietuvių kalbos kultūros, I. Simonaitytės metai,
Tautinio kostiumo metai, Piliakalnių metai. Gyventojai aktyviai įsiliejo į Viešosios
bibliotekos ir LBD (Lietuvos bibliotekininkų draugija) Kauno rajono skyriaus Piliakalnių
metams skirtą konkursą. Jo metu sukurta fotopaveikslų paroda, pristatanti Kauno rajono
piliakalnius. Rajono gyventojai buvo pakviesti priimti skaitymo iššūkį ir leistis į vasaros
nuotykį su knyga. Skaitytojai įveikė 10 skaitymo užduočių, perskaitė 1 753 knygas ir užėmė
II vietą Lietuvoje.
Viešojoje bibliotekoje ir padalinių bibliotekose atlikti tyrimai rodo, kad bibliotekoje
organizuojami renginiai ir edukacinės veiklos teikia pasitenkinimą apie 79 proc. apklaustųjų.
Mažesnis pasitenkinimo procentas – renginių kokybe kaimo bibliotekose, nes sudėtinga
surengti aukšto lygio renginius.
Tobulinant bibliotekų vadybą, suorganizuotas ir koordinuotas bibliotekinis ir
informacinis bei kultūrinis rajono bendruomenės aptarnavimas keliais veiklos adresais:
stacionarinėse bibliotekose, netradicinėse erdvėse, neįgaliųjų ir seniūnijų centruose.
Aptarnavimas gerai įvertintas Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, tarptautinės EIFL
organizacijos bei partnerių, su kuriais vykdyti bendri projektai. Prie visavertės bibliotekų
veiklos daug prisideda teigiamas Savivaldybės palaikymas.
2017 m. Viešoji biblioteka ir padaliniai pritraukė 13 000 skaitytojų (2016 m. –
13 665). Skaitytojų šiek tiek sumažėjo, nes kai kuriose kaimo vietovėse gyventojų, ypač
vaikų, mažėja.
Bibliotekų paslaugomis naudojosi per 203 tūkst. fizinių lankytojų (2016 m. 229,68),
elektroniniais ištekliais ir paslaugomis pasinaudojo per 205 tūkst. virtualių lankytojų.
Mokymai ir edukaciniai renginiai bibliotekose pritraukė 13 700 lankytojų (Klaida! Nerastas
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nuorodos šaltinis..).
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66 pav. Apsilankymų bibliotekoje skaičiaus kaita 2013–2017 m.

2017 m. Viešosios bibliotekos ir padalinių informaciniai ištekliai pasipildė naujais
dokumentais atsižvelgiant į skaitytojų poreikius. Iš viso gauta 16 200 vnt. dokumentų už
92 600 Eur (2016 m. 16 663 vnt. už 91 887 Eur), iš jų 11 000 vnt. naujų knygų ir elektroninių
dokumentų už 76 tūkst. Eur. Nors Kultūros ministerijos lėšos (67 400 Eur) buvo didesnės,
tačiau dėl brangstančių knygų jų įsigyta mažiau. Savivaldybės periodiniams leidiniams
komplektuoti skyrė 16 400 Eur, už juos įsigyta apie 4 500 vnt. periodinių leidinių. Paramą
knygomis suteikė Kultūros ministerija, Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“,
A. Makūnienės labdaros ir paramos fondas, UAB „Alma littera“. 2017 m. Viešoji biblioteka
dokumentų fondus papildė apie 3 300 vnt., padalinių bibliotekos – apie 12 900 vnt.
dokumentų (knygos, CD, periodiniai leidiniai) (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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67 pav. Į Viešosios bibliotekos fondus gautų dokumentų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Toliau gyvenančių ir negalinčių atvykti į bibliotekas gyventojų aptarnavimas knyga
sprendžiamas taikant mobilųjį skaitytojų aptarnavimą. Mobilieji išdavimo taškai veikia
Juragių bendruomenės centre, Garliavos neįgaliųjų draugijoje. Viršužiglio darželyje veikia
Piliuonos bibliotekos išdavimo taškas. Beveik visi padaliniai-filialai turi savanorių, jie knygas
nuneša negalintiems atvykti į biblioteką skaitytojams.
Per metus skaitytojams bibliotekose išduota 265 300 vnt. dokumentų (2016 m. –
311 070 vnt.). Vartotojai patenkinti kokybišku dokumentų fondu, tačiau pasigenda
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moksleiviams reikalingos programinės literatūros ir įvairesnių periodinių leidinių.
Partnerystė su organizacijomis – Kauno rajono socialinių paslaugų centro Garliavos
vaikų dienos centru, Garliavos mokyklomis, kultūros centrais, Zapyškio, Kačerginės, Vilkijos,
Babtų, Juragių bendruomenių centrais, nevyriausybine organizacija „Garliaviečiai“, Lietuvos
fotografų sąjungos Kauno skyriumi, Elektronikos platintojų asociacija (EPA) ir kt. sustiprino
viešųjų bibliotekų įvaizdį ir veiklų kokybę.
Viešoji biblioteka prisidėjo prie nedirbančio ir nesimokančio jaunimo socialinės
įtraukties gerinimo, gauta akreditacija priimti savanorius. Bendradarbiaujant su savanorius
kuruojančia organizacija VšĮ „Actio Catholica Patria“, UAB ETKC ir Lietuvos darbo birža,
vykdančia projektą „Atrask save“, sudarė sąlygas niekur nedirbantiems ir nesimokantiems
jaunuoliams geroje kultūrinėje bazėje, dalyvaujant bibliotekos veikloje, protmūšiuose,
organizuojant knygų skaitymus, įgyti naudingą patirtį, įgauti motyvacijos, savarankiškumo ir
kitų gebėjimų, siekiant įsilieti į darbo rinką.
Visi bibliotekų darbuotojai kėlė kvalifikaciją Viešosios bibliotekos seminaruose,
dalyvavo Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo, Kauno apskrities Viešosios bibliotekos
nuotoliniuose mokymuose: „Klientų aptarnavimas bibliotekoje“, „Inovacijų diegimas“,
„Įgūdžių tobulinimas „Microsoft Office Word 2010“. Su naujomis technologijomis dirbantys
bibliotekų darbuotojai (iš viso 10 darbuotojų) įgijo patirties su programomis „Minecraft“ ir
„Actionbound“, kiti sėmėsi andragogikos, komunikavimo, bendravimo su lankytojais įgūdžių.
Siekiant visuomenei pristatyti Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos
padalinių veiklą ir populiarinti teikiamas paslaugas, informacija viešinta dienraštyje „Kauno
diena“ – publikuoti 7 straipsniai, žurnale „Tarp knygų“ publikuoti 8 straipsniai, Kauno rajono
savivaldybės tinklalapyje paskelbta 16 straipsnių, Garliavos seniūnijos – 21 straipsnis, taip pat
Kauno regiono bibliotekų tinklaraštyje, bendruomenių svetainėse. Informaciją, susijusią su
Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veikla (bibliotekos aktualijas, informacinius
pranešimus), bibliotekos vartotojai suranda ir nuolat seka bibliotekos tinklalapyje ir
„Facebook“ paskyroje. 2017 m. bibliotekos žiniatinklyje https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/
publikuota 390 straipsnių. Viešosios bibliotekos „Facebook“ paskyroje taip pat publikuota
daugiau nei 650 pranešimų. Informacija apie bibliotekos veiklas viešinama ir socialiniuose
tinkluose,

ir

bibliotekininkų

bendradarbiavimui

ir

bendravimui

skirtose

erdvėse:

prioritetą

naujoms

www.3erdve.lt ir socialiniame tinkle „Yammer“.
Finansinių

išteklių

tikslingas

paskirstymas,

suteikiant

technologijoms ir veikloms įsisavinti, darbuotojų kvalifikacijai bei gebėjimas atstovauti savo
interesams, užtikrino teigiamus bibliotekų pokyčius ir gerą visuomenės vertinimą. Bibliotekų
saugioje aplinkoje teikiamos nemokamos kultūrinės ir informacinės paslaugos prisidėjo prie
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gyventojų socialinės gerovės.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2017 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais
atliko tyrimą. Juo buvo siekiama ištirti esamą vartotojų pasitenkinimą viešosios bibliotekos ir
jos padalinių teikiamomis paslaugomis bei įstaigai, įsivertinus stipriąsias ir silpnąsias puses,
tobulinti savo veiklą.
Iš 1 049 apklausoje dalyvavusių respondentų (200 viešosios bibliotekos ir 849 jos
padalinių lankytojai) 86 proc. viešosios bibliotekos ir jos padalinių teikiamas paslaugas,
priemones ir aptarnavimą vertina labai palankiai, ketina naudotis ateityje ir rekomenduoti
kitiems. Itin aukštais vertinimais išsiskiria bibliotekų teikiamų paslaugų rodikliai „bibliotekos
aptarnavimo kokybė“ ir „bibliotekininkų konsultacijos ir pagalba ieškant informacijos“. Jie
atspindi vartotojų pasitenkinimą aptarnavimo kokybe ir kompetentingų darbuotojų atsakingą
požiūrį į darbą, užtikrinant aukštą teikiamų paslaugų kokybę. Viešosios bibliotekos ir jos
padalinių bibliotekų teikiamų paslaugų kokybė didžia dalimi lemia bibliotekos lankytojų
apsisprendimą naudotis bibliotekos paslaugomis ateityje (Klaida! Nerastas nuorodos
šaltinis..).
Galbūt ketinu
10%

Neketinu
3%

Nežinau (neturiu nuomonės)
1%

Ketinu
86%

68 pav. Gyventojų nuomonė apie lankymąsi bibliotekose ir ar ketina lankytis jose ateityje.

Dėl plataus paslaugų spektro ir laisvalaikio erdvės sampratos jaunimo ir darbingo
amžiaus bibliotekos lankytojų įsitraukimas į įvairiapusę Kauno rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos ir jos padalinių veiklą proporcingai didėja. Atsiliepti į sparčiai kintamos
bendruomenės poreikius ir įgyvendinti bibliotekų siekius padeda Savivaldybės teigiamas
požiūris į bibliotekų veiklą, savo kvalifikaciją nuolat keliantys darbuotojai ir aktyvus
dalyvavimas projektų veikloje.
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ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (9)
Programa apima rajono formaliojo, neformaliojo švietimo, pagalbos mokiniui, mokyklai ir mokytojui
programų rengimą ir įgyvendinimą, užtikrinant jų ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus veiklos finansavimą
laiku. Įgyvendinant programą siekiama užtikrinti kokybišką švietimą, ugdyti kiekvieno asmens vertybines
orientacijas, lavinti jo komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę
kultūrą, gerinti materialiąją mokymosi aplinką, kuri atitiktų Švietimo aprūpinimo standartus, higienos normas,
mokinių saugos reikalavimus.

Kauno rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 m. veiklos plano 9 programą
„Švietimo ir ugdymo programa“ koordinuoja ir įgyvendina Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Kauno rajono švietimo centras, visos
Kauno rajono formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigos.
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.
21.

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

2017 m. parengti ir Kauno rajono savivaldybės taryboje patvirtinti 3 sprendimai dėl
Kauno rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. plano pakeitimų. 2017 m. Batniavos
pagrindinės mokyklos tipas pakeistas į Batniavos mokyklą-daugiafunkcį centrą, Panevėžiuko
pagrindinės – į Panevėžiuko mokyklą-daugiafunkcį centrą, Kačerginės pagrindinės – į
Kačerginės pradinę mokyklą. Likviduotas Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos Liučiūnų
skyrius ir Kulautuvos vaikų sanatorinė mokykla.
Vyresnių ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi poreikis 2017 m. buvo tenkinamas.
Eilėje liko laukti 600 vaikų nuo 1,5 iki 2,5 metų. Šiais metais papildomai įsteigtos
5 ikimokyklinio ugdymo grupės (1 grupė – Linksmakalnio mokykloje-darželyje ir 4 grupės –
Giraitės darželyje), į jas priimti 82 ikimokyklinio amžiaus vaikai.
Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Kauno rajone pradėjo veiklą naujas privatus vaikų
darželis „Tauškučiai“ (Įgulos g. 3, Šakių k., Domeikavos seniūnija). Veikia 3 ugdymo grupės,
jas lankyti gali 55 vaikai. Iš viso Kauno rajone veikia 8 privatūs darželiai, kurių 16 ugdymo
grupių lanko 183 Kauno rajono vaikai.
Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įgyvendintas privalomas priešmokyklinis ugdymas. 44-iose
ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdomi
852 priešmokyklinio amžiaus vaikai.
Pagal Savivaldybės programą „Saugi mokykla“ 65,0 tūkst. Eur panaudoti tvoroms,
varteliams ir vartams įrengti Neveronių gimnazijoje (6,1 tūkst. Eur), Garliavos Adomo
Mitkaus pagrindinėje mokykloje (5,7 tūkst. Eur), Ilgakiemio (10,3 tūkst. Eur), Raudondvario
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Anelės ir Augustino Kriauzų mokyklose-darželiuose (15,4 tūkst. Eur), Panevėžiuko
mokykloje-daugiafunkciame centre (6,5 tūkst. Eur), Eigirgalos (12,2 tūkst. Eur), Garliavos
„Obelėlės“ lopšeliuose-darželiuose (15,3 tūkst. Eur).
Atlikti švietimo įstaigų pastatų rekonstrukcijos ir modernizavimo darbai:
rekonstruota Domeikavos gimnazija (2 703,8 tūkst. Eur Savivaldybės ir 190,0 tūkst. Eur VIP
lėšų), pradėta Piliuonos gimnazijos rekonstrukcija (50,0 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų),
Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje įrengta klasė (24,6 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų),
Garliavos Jonučių progimnazijoje – trys klasės (7,9 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų), Kulautuvos
pagrindinėje mokykloje ir Rokų mokykloje-darželyje įsteigti logopedų kabinetai (2,3 tūkst.
Eur Savivaldybės lėšų), Raudondvario gimnazijoje – psichologo kabinetas (2,0 tūkst. Eur
Savivaldybės lėšų). Savivaldybės lėšomis atlikti įvairūs remonto darbai: Raudondvario
gimnazijoje suremontuoti pirmo aukšto tualetai (15,0 tūkst. Eur), Jonučių darželyje – šildymo
sistema (6,9 tūkst. Eur), Vilkijos gimnazijoje – vidaus šildymo sistema (20,0 tūkst. Eur),
pakeista grindų danga (38,6 tūkst. Eur), Lapių lopšelyje-darželyje renovuota aikštelė (2,3
tūkst. Eur) ir kt. Domeikavos lopšeliui-darželiui ir Zapyškio pagrindinei mokyklai nupirktos
konvekcinės krosnys (4,0 tūkst. Eur), Noreikiškių lopšeliui-darželiui „Ąžuolėlis“ – šaldiklis
(1,7 tūkst. Eur).
09.01.02 uždavinys. Pagerinti ugdymo proceso kokybę.
2017 m. ugdymo įstaigos vykdė 112 su švietimu susijusių projektų, kuriems per
2017 m. buvo gautas ir panaudotas 156,6 tūkst. Eur finansavimas. „Erasmus+“, „Nordplus“
programų ir įvairių kitų fondų finansuojamų programų veikloms vykdyti ugdymo įstaigos
pateikė 7 paraiškas, iš jų finansuotos 2 už 102,8 tūkst. Eur. Aktyviausiai projektinėje veikloje
dalyvavo Babtų (7), Akademijos Ugnės Karvelis (6), Vilkijos (5), Domeikavos (5),
Raudondvario (5) gimnazijos, Lapių (12), Garliavos Adomo Mitkaus (12), Zapyškio (6),
pagrindinės mokyklos, Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis“ (3), Garliavos Jonučių
progimnazija (4).
Ugdymo

įstaigos

dalyvavo

Nacionalinio

egzaminų

centro

organizuotame

nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). Mokinių pasiekimai buvo tikrinami
taikant diagnostinius ir standartizuotus testus. Mokinių testavimas vyko 25 mokyklose,
dalyvavo 868 antrų, 774 ketvirtų, 674 šeštų ir 759 aštuntų klasių mokiniai. Ataskaitos rodo,
kad kai kurių dalykų ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių rajono mokinių pasiekimai geresni už
kitų 57 savivaldybių. 4 klasėje pagrindinį ir aukštesnįjį pasaulio pažinimo lygį pasiekė net
91,6 proc. mokinių, matematikos – 87,1 proc. 6 klasėje pagrindinį ir aukštesnįjį skaitymo lygį
pasiekė 76,6 proc. mokinių, matematikos – 73,7 proc. 8 klasėje pagrindinį ir aukštesnįjį
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gamtos mokslų lygį pasiekė 85,9 proc., socialinių mokslų – 79,3 proc. mokinių. Gana prasti
ketvirtų klasių mokinių skaitymo ir rašymo, šeštų – rašymo, aštuntų – matematikos ir rašymo
pasiekimai. Gauta medžiaga pasinaudota tobulinant kiekvieno mokinio, atskirų mokyklų ir
visos Savivaldybės mokinių pasiekimus. Siekiant pagerinti rajono mokinių ugdymosi
rezultatus, įstaigų vadovų, dalykų metodinių grupių pasitarimuose ir mokyklų bendruomenėse
suorganizuoti rezultatų aptarimai.
Suorganizuotas Savivaldybės mokyklų bendruomenių konkursas „Naujos edukacinės
idėjos besimokančioje mokykloje“, jame dalyvavo 10 mokyklų ir pateikė 17 projektų.
Finansuota 10 projektų. Mokyklos įsigijo priemonių, įgalinančių taikyti naujausias
mokymo(si) metodikas, už 100 tūkst. Eur.
Siekiant pagerinti mokinių skaitymo gebėjimus, nuo 2017 m. rugsėjo mėn. visose
ugdymo įstaigose 1–12 klasių mokiniams ir mokytojams veikia MB „Vyturio“ leidyklos
skaitmeninė knygų skaitykla, jai įsigyti iš Savivaldybės biudžeto skirta 5,5 tūkst. Eur.
Skaitmeninėje knygų platformoje yra daugiau nei 400 knygų, ji prieinama kompiuterių
tinklais, telefonais ir planšetiniais kompiuteriais, visomis operacinėmis sistemomis (Android,
iOS, Microsoft Windows ir kt.). Ši paslauga padidino įvairių leidinių prieinamumą.
Nuo 2017 m. balandžio mėn. Kauno rajono savivaldybė dalyvauja nacionaliniame
švietimo projekte „Lyderių laikas 3“, kurį įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais – Mokyklų tobulinimo centru ir ISM
Vadybos ir ekonomikos universitetu. 7 pedagogai mokosi formaliojoje Švietimo lyderystės
studijų programoje, 15 – neformaliojoje Švietimo lyderystės studijų programoje (įžanginio
modulio). Kūrybinė komanda, padedama konsultantų ir tyrėjų, kuria pokyčio projektą
„Pozityvioji komunikacija ugdymosi rezultatams“.
Kauno rajono mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų vidurkis
šiek tiek skiriasi nuo šalies pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų (2017 m.
šalies lietuvių kalbos vidurkis – 6,48, matematikos – 5,82) (Klaida! Nerastas nuorodos
šaltinis.).
10 lentelė Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų palyginimas 2013–2017 m.
Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimas
Lietuvių kalba
Matematika

2013 m.
6,20
5,11

Pasiekimų patikrinimo vidurkis
2014 m.
2015 m.
2016 m.
6,35
5,82

6,56
5,73

6,56
5,84

2017 m.
6,46
5,75

Bendrųjų programų įgyvendinimo kokybę rodo brandos egzaminų rezultatai.
38 rajono mokinių įvairių mokomųjų dalykų valstybiniai egzaminai buvo įvertinti šimtu balų
– 23 anglų kalbos, 14 matematikos, po 4 informacinių technologijų, istorijos, lietuvių kalbos
ir literatūros, 1 geografijos. 4 mokiniai gavo po 3 šimtukus (2 Garliavos Juozo Lukšos,
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1 Garliavos Jonučių ir 1 Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijų). 2017 m. rajono abiturientų
biologijos, chemijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, geografijos brandos
egzaminų rezultatai yra geresni nei 2016 m. (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.).
11 lentelė Valstybinių brandos egzaminų išlaikymo palyginimas 2013–2017 m.
Valstybinis brandos egzaminas
Anglų kalba
Biologija
Chemija
Fizika
Geografija
Informacinės technologijos
Istorija
Lietuvių kalba ir literatūra
Matematika
Rusų kalba
Vokiečių kalba

2013 m.
98,7
95,2
97,8
94,1
96,7
82,4
95,4
90,2
93,4
99,4
–

Valstybinių brandos egzaminų išlaikymo proc.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
2017 m.
99,2
99,8
99,0
97,7
96,7
94,1
94,4
99,0
97,8
91,4
98,0
100
89,7
96,0
100
98,1
98,1
97,9
97,2
100
92,2
97,5
92,2
91,5
89,3
99,3
98,1
98,0
88,1
84,6
87,5
91,5
88,1
86,9
86,2
93,1
99,6
99,0
100
100
98,3
100
100
100

5-iems rajono mokiniams (2 Garliavos Juozo Lukšos ir po 1 Babtų, Garliavos
Jonučių, Raudondvario gimnazijų) buvo įteikti brandos atestatai su pagyrimu (2016 m.
brandos atestatus su pagyrimu gavo 2 rajono mokiniai).
09.01.03 uždavinys. Sudaryti sąlygas gyventojams tenkinti pažinimo poreikius,
tobulinti įgytą kvalifikaciją, skatinti kompiuterinį raštingumą.
Kauno rajono švietimo centro veikla. 2017 m. Švietimo centro organizuotuose
mokymuose ir metodiniuose renginiuose dalyvavo 9 610 dalyvių. Parengta 108 kvalifikacijos
tobulinimo programos, suorganizuoti 168 seminarai, 34 edukacinės išvykos, 8 tęstiniai
mokymai, 4 seminarai valstybės tarnautojams. Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) fakultetų
skaičius išliko stabilus. Mokymai vyksta 11-oje seniūnijų (Babtų, Domeikavos, Garliavos,
Kačerginės, Lapių, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Vilkijos, Zapyškio ir Karmėlavos).
2017 m. mokėsi 613 senjorų. Suorganizuoti 154 renginiai: 128 paskaitos, 1 akcija, 3
konkursai, 1 protų mūšis, 8 edukacinės programos muziejuose, 11 ekskursijų Lietuvoje ir
užsienyje, 2 mokslo metų pradžios ir pabaigos šventės, kuriose dalyvavo per 800 žmonių.
Veiklai viešinti sukurta „Facebook“ paskyra, informacija skelbiama centro tinklalapyje.
Įgyvendintas 1 rajono ir 1 nacionalinis projektas.
2017 m. įstaiga koordinavo įvairaus pobūdžio projektus: 3 rajono, 1 vietinį,
1 nacionalinį ir 4 tarptautinius.
Metodinį darbą vykdė 25 metodiniai būreliai. Surengtos 6 atviros pamokos,
11 metodinių dienų, 10 konferencijų, 11 parodų, 49 metodiniai pasitarimai, 22 olimpiados ir
20 konkursų. Iš viso metodiniuose renginiuose dalyvavo 1 973 mokytojai ir 1 945 mokiniai.
Pamokos kokybei gerinti buvo tęsiamas projektas „Pamokos kokybės vertinimo kompetencijų
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tobulinimas“.
Švietimo centras tęsė rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo, kuriame dalyvauja
39 ugdymo įstaigos, veiklą.
Švietimo centro struktūrinis padalinys – Pedagoginė psichologinė tarnyba 2017 m.
atliko 256 asmenų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą, 30-ties vaikų brandumo mokyklai
vertinimą. Suteikė 1 173 konsultacijas (tiesioginio kontakto, el. paštu, telefonu) mokytojams,
vadovams, švietimo pagalbos specialistams.
09.01.04 uždavinys. Užtikrinti aplinkos finansavimą ir ugdymo proceso
organizavimą švietimo įstaigose.
Ugdymo proceso organizavimas. 2017 m. Kauno rajone švietimo paslaugas teikė
52 Savivaldybės ugdymo įstaigos ir 8 privatūs lopšeliai-darželiai (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis.). Atsižvelgiant į vietos bendruomenių poreikius ir, pritaikius esamus
mokyklų pastatus, Batniavoje ir Panevėžiuke įkurti nauji įstaigų tipai – mokyklosdaugiafunkciai centrai.
12 lentelė Savivaldybės švietimo įstaigų skaičiaus kaita 2013–2017 m.
Įstaigos tipas
Ikimokyklinio ugdymo
Daugiafunkcis centras
Mokykla-daugiafunkcis centras
Mokyklos-darželiai
Pradinės mokyklos
Pagrindinės mokyklos
Vidurinės mokyklos
Gimnazijos
Progimnazijos
Neformaliojo švietimo mokyklos
Sanatorinės mokyklos
Iš viso Savivaldybės ugdymo įstaigų:
*privačios įstaigos

2013 m.
22 (+2*)
-

2014 m.
20 (+4*)
1

2015 m.
19 (+6*)
1

2016 m.
19 (+7*)
1

3
1
9
8
7
3
2
55

3
1
10
1
11
1
3
2
53

3
1
10
12
1
3
2
52

4
1
9
12
1
3
2
52

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

2017 m. Kauno rajono ugdymo įstaigose mokėsi 9 139 1–12 klasių mokiniai
(118 mokinių daugiau negu 2016 m.), buvo ugdomi 3 362 ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikai (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
10 000
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69 pav. Kauno rajono ugdymosi įstaigose ugdomų mokinių ir vaikų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbo 102 įstaigų vadovai
(42 direktoriai, 56 direktoriaus pavaduotojai, 4 skyriaus vedėjai), 1 250 mokytojų (iš jų 264 –
ikimokyklinio ugdymo ir 91 – neformaliojo švietimo). 2017 m. suorganizuota 12 konkursų
direktoriaus pareigoms eiti, įvyko 4 (Girionių lopšelio-darželio, Kulautuvos pagrindinės
mokyklos, Rokų mokyklos-darželio, Raudondvario gimnazijos), neįvyko 8 konkursai, nes nė
vienas pretendentas nepateikė visų konkursui reikalingų dokumentų.
2017 m. vadybinėms kvalifikacinėms kategorijoms atestuoti 2 mokyklų direktoriai,
8 direktorių pavaduotojai, 3 skyrių vedėjai. Nustatyta 14-os mokyklų vadovų veiklos ir
kompetencijos atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai.
2017 m.

užtikrintas

aplinkos

finansavimas:

skirtos

lėšos

ikimokyklinio,

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo programoms
finansuoti (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.).
13 lentelė Išlaidos švietimui (aplinka ir mokinio krepšelio dotacija), tūkst. Eur
Švietimo ir
ugdymo
programa

2013 m.,
tūkst. Eur
KRS*
lėšos

Mokinio
krepšelio
lėšos

2014 m.,
tūkst. Eur
KRS*
lėšos

Mokinio
krepšelio
lėšos

2015 m.,
tūkst. Eur
KRS*
lėšos

Mokinio
krepšelio
lėšos

2016 m.,
tūkst. Eur
KRS*
lėšos

Mokinio
krepšelio
lėšos

2017 m.,
tūkst. Eur
Valstybės
Mokinio dotacija
KRS*
krepšelio neformalėšos
lėšos
liam
švietimui

Ikimokyklinis
2 226,3 1 517,13 2 564,95 1 696,17 2 563,77 1 703,93 3 296,39 1 947,61 3 130,7 2 212,7
ugdymas
Pradinis
840,04
846,01 585,73
711,74 710,02
766,8 710,81 877,02 892,7 1 079,5
ugdymas
Pagrindinis
1 206,75 2 135,63 1 181,15 1 978,13 1 514,23 4 229,53 2 289,23 4 278,91 2 498,6 4 589,6
ugdymas
Vidurinis
2 926,96 9 591,38 3 255,51 9 757,40 2 513,3 7 434,50 2 846,60 7 563,93 3 215,5 7 829
ugdymas
Neformalusis
švietimas
917,05
22,66 987,87
21,01 1 199,01
83,54 1 298,78
88,84 1 470,8
86,5
rajono įstaigos
Neformalusis
39,83
63,43
švietimas
Privatūs
10,28
33,6 106,08
96,04 159,39 171,40 155,3 207,4
darželiai
Iš viso: 8 117,09 14 112,81 8 585,49 14 198,04 8 606,40 14 354,16 10 601,2 14 991,13 11 363,6 16 004,7

196,1

196,1

* KRS – Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Visiems mokiniams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams šviežias maistas buvo
ruošiamas ir tiekiamas vietoje, į 4 mokyklų skyrius (Altoniškių, Pažėrų, Ramučių, Užliedžių)
karštas maistas pristatomas termosais. 2017 m. iš Valstybės biudžeto tikslinių lėšų
1 522 mokiniai, t. y. 15,4 proc. visų mokinių, gavo nemokamą maitinimą. (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..).
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70 pav. Mokinių, gavusių nemokamą maitinimą, skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Nuo 2016 m. iš Savivaldybės biudžeto lėšų papildomai nemokamai maitinami
mokiniai, kurių šeimos pajamos vienam asmeniui yra nuo 1,5 VRP iki 3 VRP. 2017 m.
papildomas nemokamas maitinimas buvo skirtas 202 mokiniams ir sėkmingai organizuojamas
26-iose mokyklose. Tam iš Savivaldybės biudžeto panaudota apie 65,0 tūkst. Eur.
ES finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“ 100 proc.
dalyvauja mokyklos, kuriose yra ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinukų.
2017 m. vaikams nemokamai pateikta 26,5 tūkst. kg ekologiškų pieno produktų (pieno,
jogurto, sūrio, sūrelių), ekologiškų vaisių ir sulčių.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir švietimo ir mokslo ministerijoms
pasiūlius, Kauno r. savivaldybė tapo bandomąja savivaldybe naujam maitinimo organizavimo
modeliui išbandyti. 6 bandomųjų mokyklų (Karmėlavos Balio Buračo, Raudondvario,
Vilkijos gimnazijos, Garliavos Adomo Mitkaus ir Lapių pagrindinės mokyklos, Ringaudų
pradinė mokykla) valgyklose pradėtas diegti modernesnis mokinių aptarnavimo būdas
(mokinių savitarna, sveikatai palankūs valgiaraščiai, valgymo kultūros ugdymas, pertraukų
ilginimas, jaukesnių erdvių kūrimas, maisto atliekų kiekio mažinimas).
Sudarytos bendradarbiavimo sutartys, padedančios tobulinti maitinimo organizavimo
paslaugas: su KTU Maisto mokslo technologijų ir kompetencijų centru (darbuotojų teoriniai ir
praktiniai mokymai, pažintinės ekskursijos mokiniams ir mokytojams) ir su VšĮ „Tikra
mityba“. Vykdomas socialinės atsakomybės projektas „Sveikatiada“: sveikatai palankios
mitybos skatinimas, vaikų valgymo kultūros formavimas, įstaigų bendruomenės švietimas.
2017 m. Savivaldybės lėšomis nupirktas mokyklinis autobusas Vandžiogalos
gimnazijai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija dar du mokyklinius
autobusus skyrė Čekiškės Prano Dovydaičio ir Vilkijos gimnazijoms. 2017 m. Kauno rajono
mokyklos valdė 29 mokyklinius autobusus, jais į mokyklą nuo rugsėjo 1 d. pavėžėjo apie
1 110 mokinių. 1 768 mokiniai buvo vežami reguliarių reisų autobusais, 307 – maršrutiniais
taksi,
80 – specialiais reisais (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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09.01.05 uždavinys. Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, didinti vaikų ir jaunimo
užimtumo įvairovę.
Didinant vaikų ir jaunimo užimtumo įvairovę 2017 m., vaikų ir jaunimo
socializacijos įgūdžių ugdymo ir vasaros poilsio programai skirta 30,0 tūkst. Eur,
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programai – 5,0 tūkst. Eur. Vykdytos 67
programos: 29 vasaros poilsio, 21 vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo, 17
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos. Vasaros poilsio stovyklose (17 dieninių
stovyklų ir 12 turistinių stovyklų) dalyvavo 720 mokinių, iš jų – 387 socialiai remtini.
Surengta 13 kūrybinių / meninių, 1 etninės kultūros, 3 pažintinės, 6 sportinės, 1 gamtotyrinė /
ekologinė, 3 kraštotyrinės / istorinės, 1 sveikatingumo vykdymo ir 10 bendro pobūdžio
vasaros poilsio stovyklų. Vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo bei psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencijos programose, vykstančiose mokyklose visus metus, dalyvavo
dauguma mokyklų mokinių ir visi socialinę atskirtį patiriantys bei socialinės rizikos šeimų
vaikai.
Kauno rajono savivaldybei bendradarbiaujant su Ukraina pirmą kartą birželio–liepos
mėnesiais

suorganizuotos

2

tarptautinės

vasaros

mainų

programos:

Kačerginės

daugiafunkciame centre ir Ukrainos Užkarpatės srities ekonatūralistinio centro moksleivių
jaunimo bazėje „Arnika“. Jose dalyvavo 19 Kauno rajono ir 22 Ukrainos 11–14 metų
mokiniai.
2017 m. Kauno rajono 2 611 mokinių dalyvavo 40-yje neformaliojo vaikų švietimo
teikėjų akredituotų programų. Programoms įgyvendinti panaudota 196,0 tūkst. Eur iš
valstybės biudžeto lėšų. Veiklos kryptys: sportas, šokis, robotika, informacinės technologijos,
kalbos, ebru menas ir kita.
Aktyviai veikė mokinių savivalda – sušaukti Kauno r. mokinių tarybų susirinkimai,
mokymai, gerumo akcija „Atverkime širdis“, 9–11 klasių mokinių konkursas „Aš – lyderis“.
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Suorganizuotas Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tarybų susitikimas su
aktoriumi Mantu Stonkumi. Mokinių tarybų atstovai dalyvavo moksleivių praktikos dienose
Kauno rajono savivaldybėje.
Bendrojo ugdymo mokyklose aktyviai veikė 17 jaunimo organizacijų (Lietuvos
skautija, Lietuvos šaulių sąjunga, jaunieji šauliai; Borutaičių, Maironiečių draugijos, jaunieji
ateitininkai, jūrų skautija „Divytis“, jaunieji policijos rėmėjai, jaunųjų miško bičiulių
sambūris, aplinkosaugos klubas „Anemone“, kraštotyrininkai ir kt.).
Vyko rajoninės pradinių klasių mokinių saugaus eismo varžybos „Saugokime jaunas
gyvybes keliuose“. Varžybose dalyvavo komandos iš Lapių, Garliavos Adomo Mitkaus
pagrindinių mokyklų, Garliavos Jonučių progimnazijos, Ilgakiemio ir Rokų mokyklųdarželių.
Surengti rajono 5–7 klasių mokinių etninės kultūros konkursas „Iš tautos skrynios“ ir
rajoniniai respublikinių mokinių kūrybinių konkursų turai: Lietuvos vaikų ir moksleivių
lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“, Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų
apžiūra-šventė „Šimtakojis“, Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas ,,Sidabro
vainikėlis“. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos moksleivė Lietuvos moksleivių
konkurse ,,Sidabro vainikėlis“ laimėjo pirmą vietą.
Surengtos dvi Kauno rajono mokinių kūrybinių darbų parodos: Noreikiškių lopšeliodarželio „Ąžuolėlis“ – „Papuošk darželį baltuoju angelu“ ir Garliavos meno mokyklos
mokinių.
Sėkmingai įgyvendinti du Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ tarptautiniai
strateginių partnerysčių projektai. Pagal dvišalį projektą „Geresnis švietimas – geresnis
mokymasis“ suorganizuotas partnerių iš Turkijos vizitas, surengti skaitmeninių kompetencijų
mokymai naudojant projekto metu sukurtos e. mokymo platformos medžiagą. Su partneriais iš
Švietimo centro, Jonučių progimnazijos, Zapyškio pagrindinės mokyklos parengtas ir
išleistas intelektinis produktas „Kompetencijų tobulinimo vadovas geresniam mokymui(si)“.
Ši metodinė medžiaga buvo išdalyta visoms rajono ugdymo įstaigoms. Įgyvendinant
daugiašalį projektą „Mokyklų vadovų ir mokytojų praktinės veiklos vertinimas“ su partneriais
iš Ispanijos, Rumunijos, Portugalijos, Italijos, Anglijos ir Kipro parengti projekto intelektiniai
produktai „Mokytojų praktinės veiklos vertinimo rekomendacijos“ ir „Nuotolinio mokymosi
kursas mokytojų vertintojams virtualioje Moodle aplinkoje“. Projektų metu įgytos žinios,
geroji patirtis pristatyta mokyklų vadovams. Parengtos išsamios projektų įgyvendinimo
ataskaitos.

90

SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (10)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 m. veiklos plano 10 programą
„Socialinės paramos įgyvendinimas“ koordinuoja ir įgyvendina Kauno rajono savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyrius.
Socialinės paramos įgyvendinimo programa siekiama skatinti socialinės atskirties mažinimą ir
socialinės integracijos didinimą, užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir sudaryti sąlygas asmeniui
(šeimai) ugdyti ar stiprinti socialinius įgūdžius ir gebėjimus. Kauno rajono gyventojams teikiama Lietuvos
Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais numatyta socialinė parama ir socialinės paslaugos.
Socialinės paramos skyrius vykdo socialinių išmokų skyrimą ir administravimą, nustato specialiųjų poreikių lygį,
planuoja ir administruoja socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą Kauno rajono gyventojams, organizuoja
ir administruoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų finansavimą, būsto pritaikymą
neįgaliesiems, turintiems judėjimo funkcijų sutrikimus, užtikrina neveiksnių asmenų būklės tikrinimą. Socialines
paslaugas Kauno rajono gyventojams teikia SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras, socialinės globos
įstaigos, šeimynos, nevyriausybinės organizacijos.

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.
22.

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

Socialinės paramos skyrius 2017 m. vykdė Socialinės paramos įgyvendinimo
programą. Skyrius skyrė ir mokėjo socialines išmokas, nustatė specialiuosius poreikius,
planavo ir administravo socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą Kauno rajono
gyventojams, vykdė šių paslaugų priežiūrą ir kt.
Valstybinių šalpos išmokų ir transporto išlaidų kompensacijų mokėjimas ir jų
administravimas. Šalpos išmokas 2017 m. gavo 3 833 gavėjai, t. y. 2,84 proc. daugiau negu
2016 m.

Transporto išlaidų

ir specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo išlaidų

kompensacijas gavo 135 gavėjai, t. y. 5,59 proc. mažiau nei 2016 m. (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis.).
14 lentelė Valstybinių šalpos išmokų ir transporto išlaidų kompensacijų mokėjimas ir jų
administravimas 2013–2017 m.
Išmokos pavadinimas
Šalpos išmokos
Transporto išlaidų ir spec. lengvojo
automobilio įsigijimo išlaidų
kompensacijos
Šalpos išmokų administravimas

2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
2017 m.
Suma,
Suma,
Suma,
Suma,
Suma,
Gavėjų
Gavėjų
Gavėjų
Gavėjų
Gavėjų
tūkst.
tūkst.
tūkst.
tūkst.
tūkst.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
3 818 5 854 3 812 6 494 3 695 6 608 3 727 6 961 3 833 7 067
144
-

21
117

143
-

21
131

136
-

21
128

143
-

24
130

135
-

22
133

91
Iš viso: 3 962

5 992

3 955

6 646

3 831

6 757

3 870

7 115

3 968

7 222

Vienkartinei valstybės paramai ir kompensacijoms mokėti 2017 m. paskirstyta
7,0 tūkst. Eur:
➢ vienkartinė valstybės parama skirta dviem užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos
Respublikos piliečių palaikams parvežti, skirta 3,4 tūkst. Eur;
➢ nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to
vykdytos SSRS agresijos, ir jų šeimoms, 4 asmenims išmokėta 1,3 tūkst. Eur;
➢ ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams ir žuvusių pasipriešinimo
1940–1990 m. okupacijos dalyvių šeimoms, dviem asmenims skirta 1,5 tūkst. Eur,
kompensacijoms Sovietų armijos sužalotiems asmenims bei žuvusių šeimoms – 1 asmeniui
skirta 0,8 tūkst. Eur.
Išmokos vaikams ir jų administravimas. Vienkartinėms išmokoms mokėti ir
administruoti 2017 m. buvo skirta 2 149,7 tūkst. Eur, t. y. 36,2 proc. daugiau negu 2016 m.
(1 577,5 tūkst. Eur). Dėl vienkartinės išmokos vaikui 2017 m. (1 159) kreipėsi 3,3 proc.
gavėjų mažiau nei 2016 m. (1 199) (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. ir Klaida!
Nerastas nuorodos šaltinis..).
15 lentelė Išmokos vaikams ir jų administravimas 2013–2017 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
2017 m.
Suma,
Suma,
Suma,
Suma,
Suma,
Išmokos pavadinimas
Gavėjų
Gavėjų
Gavėjų
Gavėjų
Gavėjų
tūkst.
tūkst.
tūkst.
tūkst.
tūkst.
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Vaiko išmokoms administruoti
53,26
53,35
47,3
44,2
66,5
Vienkartinė išmoka nėščiai
154
11,58
180
13,5
169
12,8
138
10,5
118
9,0
moteriai
Vienkartinė išmoka vaikui
1 108 458,84 1 065
441,9
1 142 476,9
1 199 501,6 1 159 484,5
Išmoka vaikui
2 724 638,84 2 460 565,11
2 180 508,3
1 892 439,4 3 440 797,7
Globos (rūpybos) išmoka
278 428,29
281 430,87
272 441,3
269 431,7
263 426,6
Vienkartinė išmoka būstui
71
70,64
74
47,67
52
48,2
56
50,8
67
41,9
įsigyti arba įsikurti
Išmoka privalomosios tarnybos
2
0,32
1
0,5
kario vaikui
Globos (rūpybos) išmokos
18
32,7
21
33,57
24
43,6
129
99,3
152 262,9
tikslinis priedas
Išmoka besimokančio ar stud.
9
19,8
asmens vaiko priežiūrai
Išmoka gimus vienu metu
32
40,3
daugiau kaip vienam vaikui
Iš viso: 4 355 1 694,47 4 081 1 585,97
3 839 1 578,4
3 683 1 577,5 5 241 2 149,7
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3 440

4 000
2 724

Vnt.

3 000

2 460

2 180

1 892

Išmokos vaikui gavėjų
skaičius

2 000
1 000
0

2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
2017 m.
72 pav. Išmokos vaikui gavėjų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Socialines pašalpas per mėnesį vidutiniškai gavo 1 534 Kauno rajono gyventojai.
Išmokos šiai pašalpai siekė 1 033,1 tūkst. Eur, palyginti su 2016 m., sumažėjo 67,5 tūkst. Eur.
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti ir administruoti 2017 m. buvo skirta
1 614,3 tūkst. Eur, išmokas ir kompensacijas gavo 4 062 gyventojai (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis. ir Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
16 lentelė Socialinės išmokos ir kompensacijos 2013–2017 m.
2013 m.

Socialinė pašalpa
Laidojimo pašalpa
Kompensacijos už būsto
šildymą, šaltą ir karštą
vandenį, iš jų:
kietojo ir kt. kuro
rūšimis
centralizuotu šildymu
ir dujomis
Iš viso:

Tūkst. Eur / vnt.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

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

Išmokos pavadinimas

4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

2014 m.

3 596 2 820,3
841 252,4

2 459 1 762,7
843 253,91

2 327 1 321,1
958
288,1

1 944 1 100,6
887 269,6

1 534 1 033,1
878 266,9

4 226 733,38

2 659

530,6

2 399

379,6

1 671

299,6

1 650

314,3

756 185,21

579 199,64

536

162,2

510

140,9

491

177,5

3 470 548,16

2 080 331,33

1 863

217,5

1 161

158,7

1 159

136,8

8 663 3 806,1

5 961 2 547,2

5 684 1 988,8

4 502 1 669,8

4 062 1 614,3

3 596
2 820,3

2 459

2 327

1 944

1 762,7
1 321,1

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Socialinės pašalpos gavėjų
skaičius

1 534
1 033,1
1 100,6

2016 m.

Lėšos socialinei pašalpai,
tūkst. Eur

2017 m.

73 pav. Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus ir lėšų socialinei pašalpai išmokėti

sumos kaita 2013–2017 m.

Būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens (centralizuotai ir kt. kuro rūšims) išlaidų
kompensacijos 2017 m. buvo išmokėtos 1 970 rajono gyventojų, t. y. 18 proc. gyventojų
daugiau nei 2016 m. (1 670). Apie 44 proc. visų šildymo išlaidų kompensacijų sudaro
AB „Kauno energija“ už centralizuotą šildymą priskaičiuotos kompensacijos, kurioms
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didžiausią įtaką turėjo šilumos kaina. AB „Kauno energija“ vidutinė šilumos kaina 2017 m.
(4,79 Eur ct už kWh) buvo 6 proc. mažesnė nei 2016 m. (5,08 Eur ct už kWh). Dėl to šių
kompensacijų gavėjų sumos sąlyginai mažėjo. Likusią dalį (apie 50 proc.) šildymo išlaidų
kompensacijų sudaro kompensacijos už malkas. Malkų kaina 2017 m. didėjo apie 6 proc., dėl
to šių kompensacijų gavėjų skaičius išaugo apie 15 proc.
Pasikeitus įstatymui, nuo 2017 m. spalio mėn. gyventojams kompensuojama būsto
šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. (buvo 20 proc.) skirtumo tarp bendrai gyvenančių
asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų. Dėl šio
pasikeitimo per paskutinius tris 2017 m. mėnesius kompensacijų už šildymą sumos išaugo
40 proc., gavėjų padaugėjo vidutiniškai 20 proc. (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. ir
Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
156,7

Tūkst. Eur

200
150

Būsto šildymo, karšto ir
geriamojo vandens
(centralizuotai ir kt. kuro
rūšims) išlaidų kompensacijos
2017 m.

117,9

100
36,6

50

4

0
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II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

74 pav. Būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens (centralizuotai ir kt. kuro rūšims) išlaidų

kompensacijos 2017 m. ketvirčiais.

Socialinei paramai mokiniams (mokinio aprūpinimas mokinio reikmenimis) iš
valstybės biudžeto lėšų tikslinių dotacijų 2017 m. panaudota 72,4 tūkst. Eur 1 274 gavėjams,
t. y. 14 proc. mažiau nei 2016 m. (83,7 tūkst. Eur buvo skirti 1 475 gavėjams).
Gyventojų telkimas visuomenei naudingai veiklai atlikti. Visose Kauno rajono
seniūnijose socialinės pašalpos gavėjai buvo aktyviai telkiami visuomenei naudingai veiklai
atlikti. 2017 m. visuomenei naudingą veiklą seniūnijose pašalpų gavėjai atliko 1 555 kartus.
Vienkartinei piniginei socialinei paramai iš Savivaldybės biudžeto Socialinės
paramos komisija 2016 m. skyrė 93,1 tūkst. Eur (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.). 2017
m. skirta 156,1 tūkst. Eur – 68 proc. daugiau.
17 lentelė Socialinės paramos komisijos skirta vienkartinė piniginė socialinė parama 2013–2017 m.
Pašalpų rūšis
Vienkartinė pašalpa esant sunkiai
materialiai padėčiai
Vienkartinė pašalpa sergant sunkia
liga
Vienkartinė pašalpa grįžus iš
įkalinimo įstaigos

2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
2017 m.
Suma,
Suma,
Suma,
Suma,
Suma,
Gavėjų
Gavėjų
Gavėjų
Gavėjų
Gavėjų
tūkst.
tūkst.
tūkst.
tūkst.
tūkst.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
133

14,1

92

10,05

149

19,8

165

23,9

146

20,5

0

0

0

0

0

0

56

15,4

43

11,7

24

0,9

32

1,22

30

1,1

30

1,2

21

1,2

94

Pašalpų rūšis
Vienkartinė pašalpa kilus gaisrui
Velykiniai maisto krepšeliai*
Kalėdiniai maisto krepšeliai*
Vienkartinė pašalpa, priskirtiems
gydytojo akiniams įsigyti
Velykinės, Atvelykio, kalėdinės
dovanėlės Kauno rajono sav. globos
įstaigų globotiniams
Kita parama

2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
2017 m.
Suma,
Suma,
Suma,
Suma,
Suma,
Gavėjų
Gavėjų
Gavėjų
Gavėjų
Gavėjų
tūkst.
tūkst.
tūkst.
tūkst.
tūkst.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
14
8,7
10
5,27
16
12,5
11
8,7
10
16,6
347
3,9
327
3,7
325
3,7
319
3,6
293
3,3
328
3,7
322
3,6
321
3,7
299
3,3
285
3,1
7

0,52

5

0,3

8

0,5

5

0,4

4

0,4

337

4,4

352

5,3

350

2,7

300

2,6

402

4,4

535

16,7

655

20,5

650

32,9

339

34,0

675

94,9

Iš viso: 1 725 52,92 1 795 49,94 1 849
76,9 1 524
93,1 1 879 156,1
* Velykiniai, kalėdiniai maisto krepšeliai, skirti vyresniems nei 70 metų vieniems gyvenantiems asmenims (šeimai) ir
neturintiems vaikų, pagal seniūnijų pateiktus sąrašus

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo administravimas. Nuo 2016 m. sausio 1 d.
Socialinės paramos skyrius vykdo Neveiksnaus asmens būklės peržiūrėjimo funkciją:
tikrinamos neveiksnių asmenų bylos, rengiama posėdžių medžiaga, surašomi protokolai,
siunčiamos užklausos į įstaigas, priimami sprendimai dėl tikslingumo kreiptis į teismą,
vedamas registras, informuojami asmenys apie Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo
komisijos priimtus sprendimus. Kauno rajono Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo
komisija 2017 m. inicijavo 15 bylų tikrinimo atvejų ir užbaigė 4 asmenų bylų peržiūras.
2017 m. gauta 90 prašymų įvertinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi, t. y. 21 prašymu
daugiau nei 2016 m. (69 prašymai). Teismui parengtos 65 išvados, 2016 m. – 48 išvados.
(Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
300

Vnt.

250

272
Iš teismo gautų dokumentų skaičius
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200
150
100

69

48

90

65
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gebėjimu pasirūpinti savimi skaičius
Teismui parengtų išvadų skaičius

50
0
2016 m.

2017 m.

75 pav. Neveiksnių asmenų būklės nustatymo ir peržiūrėjimo skaičiaus kaita 2016–2017 m.

10.02 tikslas. Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą.
Socialinės paramos skyrius, įgyvendinamas 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.
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10.02.01 uždavinys. Skatinti socialinės atskirties mažinimą ir socialinės
integracijos didinimą.
Socialinės paramos skyrius 2017 m. organizavo dienos socialinės globos paslaugų
teikimą gyventojams. Šios paslaugos buvo perkamos iš Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo
centro 6-iems Kauno rajono neįgaliesiems, iš Vilijampolės socialinės globos namų – dviem
sunkią negalią turintiems asmenims, iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ – trims negalią turintiems
vaikams.
Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose (asmenims su negalia) paslauga
buvo perkama penkiems asmenims iš Dovainonių darbo terapijos centro paramos ir labdaros
fondo.
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos 2017 m. pradėtos teikti
88 asmenims. Šios paslaugos 2017 m. buvo teikiamos iš viso 194 suaugusiems asmenims ir
104 vaikams, netekusiems tėvų globos. Socialinės globos teikimo sutartys pasirašytos su
41 socialinių paslaugų įstaiga.
Socialinėms paslaugoms teikti 2017 m. skirta 868,0 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto
lėšų, 2016 m. skirta 645,4 tūkst. Eur, 2015 m. – 560,3 tūkst. Eur (Klaida! Nerastas nuorodos
šaltinis..).
868,0
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76 pav. Lėšų socialinėms paslaugoms teikti kaita 2013–2017 m.

2017 m. būsto pritaikymui neįgaliesiems Kauno rajone skirta 34,1 tūkst. Eur
valstybės biudžeto lėšų ir 27,9 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. Pritaikyti šeši būstai
neįgaliesiems iš Ringaudų, Karmėlavos, Samylų, Raudondvario, Garliavos ir Garliavos apyl.
seniūnijų. Trys iš jų būstus prisitaikė savarankiškai. Vykdant Šeimų, auginančių vaikus su
sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką
programą, 2017 m. Kauno rajone pritaikyti 2 būstai vaikams, gyvenantiems Vilkijos apyl. ir
Garliavos apyl. seniūnijose. Šiems būstams pritaikyti panaudota 8,2 tūkst. Eur valstybės
biudžeto lėšų. 2016 m. būsto pritaikymui neįgaliesiems skirta 36,0 tūkst. Eur valstybės
biudžeto lėšų ir 14,7 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų, iš viso pritaikyti septyni būstai.
Nuo 2017 m. liepos mėn. įgyvendinamas projektas „Kauno rajono bendruomeniniai
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šeimos namai“. Jis 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, prieinamas kuo arčiau
šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes. Vykdomi
pozityvios tėvystės mokymai, teikiama psichosocialinė pagalba, mediacijos paslauga,
pavėžėjimo paslauga, vaikų priežiūros paslauga (vaikams nuo trejų metų, kol pradės lankyti
mokyklą, tuo metu, kai jų tėvai (įtėviai, globėjai) dirba). Paslaugas teikia Savivaldybės
partnerė – VšĮ „Darnūs namai“. Projekto trukmė – 36 mėnesiai, vertė – 586,9 tūkst. Eur.
Socialinių paslaugų teikimas SBĮ Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos
namuose. 2017 m. sausio 1 d. įstaigoje gyveno 24 globotiniai. Per 2017 m. į globos namus
atvyko 17 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Išvyko – 14 globotinių. Visi grįžo į biologines
šeimas. 2017 m. Pagynės vaikų globos namų biudžetas buvo 331,6 tūkst. Eur. Per 2017 m.
įstaiga dalyvavo 44 renginiuose ir edukaciniuose projektuose. Metų pabaigoje pakeisti
įstaigos nuostatai ir pavadinimas, įstaiga pavadinta Vaiko gerovės centru „Gynia“.
Socialinių paslaugų teikimas. SBĮ Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namuose
2017 m. pabaigoje gyveno 30 gyventojų, iš jų 22 – stacionarių paslaugų gavėjai ir
8 savarankiško apgyvendinimo paslaugų gavėjai. Gyventojų socialinei globai ir priežiūrai
teikti 2017 m. panaudota 190,8 tūkst. Eur (iš jų: 94,6 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų,
51,5 tūkst. Eur spec. lėšų, 44,7 tūkst. Eur valstybės lėšų). 2017 m. atvyko 2 nauji gyventojai.
SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras 2017 m. 1 185 Kauno rajono
gyventojams suteikė bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas:
➢ specialiojo transporto paslauga gydymosi ir reabilitacijos atvejais 2017 m. suteikta
59 Kauno rajono gyventojams (123 kartus). Transporto paslaugos 9 asmenims teiktos
2–3 kartus per savaitę nuvykti į hemodializės procedūras;
➢ pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios
asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime, 2017 m. šią paslaugą
gavo 208 asmenys (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..);
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77 pav. Nemokamų malkų ir pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

➢ Šeimos gerovės skyriaus Pagalbos šeimai tarnyba teikė socialines paslaugas
305 socialinės rizikos šeimoms;
➢ Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos centrą lankė 25 vaikai, gyvenantys
Domeikavos seniūnijoje;
➢ Krizių centre teikiamos apgyvendinimo paslaugos: nakvynės suteikimas,
informavimas, konsultavimas, psichologo konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas,
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas. 2017 m. šias paslaugas gavo 31 moteris
su 34 vaikais. 2016 m. šias paslaugas gavo 26 moterys su 21 vaiku. Laikino apnakvindinimo
paslaugos Krizių centre 2017 m. suteiktos 12 klienčių su 14 vaikų, 2016 m. – 18 moterų ir
19-ai su jomis gyvenusių vaikų;
➢ Dienos socialinės priežiūros skyriuje suaugusiems asmenims, turintiems negalią,
teikiamos sveikatos stiprinimo ir palaikymo paslaugos. 2017 m. šios paslaugos suteiktos
220 asmenų (167 neįgaliesiems ir 53 senyvo amžiaus asmenims) iš 21 Kauno r. seniūnijos.
Meninėje veikloje 2017 m. dalyvavo 29 asmenys iš 3 seniūnijų;
➢ dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikia socialinio darbo
organizatorius, socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas iki 8 val.
per dieną, iki 5 kartų per savaitę. 2017 m. paslaugas gavo 71 sunkią negalią turintis asmuo,
2016 m. šias paslaugas gavo 63 neįgalieji, 2015 m. – 56 neįgalieji;
➢ Kauno rajone gyvenantiems vaikams su negalia Dienos socialinės globos centre
teikiamos dienos socialinės globos paslaugos: 2017 m. dienos socialinės globos paslaugas
gavo 17 neįgalių vaikų (2016 m. – 17 vaikų); bendrąsias socialines paslaugas – 27 vaikai
(2016 m. – 25 vaikai); socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas – 6 vaikai (2016 m.
– 5 vaikai);
➢ aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis: 2017 m. išduota 370 techninės
pagalbos priemonių (2016 m. – 367). Techninės pagalbos priemonių poreikis 2017 m.
patenkintas 97,41 proc. (2016 m. – 97,14 proc.);

98

➢ Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas 2017 m. Kauno
rajono gyventojams skyrė 23,98 tūkst. maisto paketų (2016 m. – 31,19 tūkst.).
SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras 2017 m. vykdė projektus:
➢ 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 prieinamumą Kauno rajone.
➢ Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą „Garliavos vaikų dienos
centras“. Projekto tikslas – mažinti vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose socialinę
atskirtį, organizuoti laisvalaikio ir užimtumo veiklas.
➢ Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės „Pedikuliozės
profilaktika ir sergamumo mažinimas“ programą. Jos tikslas – vykdyti pedikuliozės
profilaktiką ir mažinti sergamumą Kauno rajone, ugdant socialinių problemų turinčių šeimų
higienos įgūdžius ir padedant įsigyti pedikuliozės profilaktikai ir gydymui reikalingas
priemones.
➢ ES projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės
sistemą“. Šios sistemos iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, paslaugų
teikėjai skatinami vystytis ir gerinti aptarnavimo kokybę.
10.02.02 uždavinys. Plėtoti paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje ir gerinti jų
gyvenimo kokybę.
2017 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
įgyvendinti Kauno rajone iš valstybės biudžeto buvo skirta 121,5 tūkst. Eur, iš Savivaldybės
biudžeto – 24,3 tūkst. Eur (0,6 proc. daugiau negu 2016 m.). Finansavimą projektams gavo
7 organizacijos. Paslaugos suteiktos 519 Kauno rajono gyventojų. Projektų įgyvendinimo
metu sukurtos 44 darbo vietos, iš jų – 18 darbo vietų neįgaliesiems.

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTOJIMO PROGRAMA (11)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 m. veiklos plano 11 programą
„Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“ koordinuoja ir įgyvendina Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.
Vykdant programą siekiama sudaryti sąlygas visų amžiaus grupių gyventojams užsiimti kūno kultūra ir
sportu. Taip pat šią programą vykdant norima plėtoti neformaliojo ugdymo – sporto mokymo įstaigų tinklą,
talentingų sportininkų paiešką, nuoseklų meistriškumo didėjimą, besimokančio jaunimo užimtumo per kūno
kultūrą ir sportą. Rengti masinius sporto renginius, siekti sudaryti geresnes sąlygas žmogaus sveikatai stiprinti
ir harmoningai asmenybei ugdyti. Išlaikyti sporto mokyklose esamų sporto šakų skaičių.
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11.01 tikslas. Įgyvendinti valstybinę kūno kultūros ir sporto programą Kauno
rajone.
Siekiama įgyvendinti valstybinę kūno kultūros ir sporto programą Kauno rajone. Plėtoti sporto
renginius, sudarant geriausias sąlygas sportininkams ir gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu. Sporto
renginių materialinis aprūpinimas. Esamų sporto bazių atnaujinimas, jų naudojimas pasitelkiant turimas
galimybes, naujų sporto bazių statyba.

11.01.01 uždavinys. Organizuoti „Sportas visiems“ renginius.
23.

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

2017 m. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Sporto poskyris, vykdydamas Kūno
kultūros ir sporto plėtojimo programą, suorganizavo ir vykdė per 440 sportinių varžybų ir
renginių, kuriuose dalyvavo apie 23 tūkstančius įvairaus amžiaus gyventojų. Dešimti metai
vykdomos rajono seniūnijų sporto žaidynės, jose dalyvavo apie 460 dalyvių. Rajono
gyventojai iš 20 seniūnijų aktyviai dalyvavo krepšinio, tinklinio, smiginio, futbolo, šaudymo,
šaškių, šachmatų varžybose. Visų sporto šakų varžybų nugalėtojai garbingai atstovavo Kauno
rajonui 10-osiose Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse, vykusiose Jonavoje.
Skyrius organizavo žmonių su negalia sporto žaidynes. Jose dalyvavo visos 25
rajono seniūnijos.
Sporto poskyrio darbuotojai rengė seniūnijų žaidynių, gimnazijų ir progimnazijų,
pagrindinių ir pradinių mokyklų žaidynių, savivaldybės darbuotojų sporto šventes, įvairių
taurių ir turnyrų nuostatus.
Organizavo ir vykdė Savivaldybės administracijos darbuotojų su šeimomis dviračių
žygius, žygį baidarėmis, organizavo sporto šventes. Poskyris suteikė galimybių Kauno rajono
komandoms pasirodyti respublikinėse, Europos ir pasaulio varžybose, organizavo sportininkų
ir komandų nuvykimą į jas. 2017 m. Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynėse Kauno rajonas
iškovojo trečią vietą.
11.01.02 uždavinys. Tobulinti sporto mokymo įstaigų veiklą.
Sporto mokykloje dirba 26 mokytojai, kurie propaguoja 11 sporto šakų. Treniruotes
lanko per 700 mokinių. Mokyklos veikla paremta bendravimu su bendrojo ugdymo
mokyklomis, sporto organizacijomis, Garliavos sporto ir kultūros centru, bendruomenėmis.
2017 m. Sporto mokyklos ugdytiniai Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynėse iškovojo
prizines vietas irklavimo, rankinio, šaudymo ir bokso varžybose. 2017 m. spalį Kauno rajono
sporto mokyklai buvo perduotas Mastaičių plaukimo baseinas, mokykloje įsteigtas plaukimo
skyrius.
Dziudo ir jojimo sporto mokykloje dirba 12 trenerių, jie ugdo per 220 sportininkų.
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2017 m. Dziudo ir jojimo sporto mokykla surengė penkerias tradicines varžybas, jose
dalyvavo per 600 sportininkų.
Iš viso Kauno rajono sporto mokyklas 2017 m. lankė per 920 vaikų (Klaida!
Nerastas nuorodos šaltinis..).
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78 pav. Vaikų, lankančių sporto mokyklas, skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Sporto poskyris rinko informaciją apie Kauno rajone veikiančių sporto klubų veiklą:
2017 m. rajone veiklą vykdė 32 sporto klubai. Jie sutelkę dziudo, techninių sporto šakų,
krepšinio, futbolo, rankinio, tinklinio ir kitų sporto šakų entuziastus. 2017 m. sporto klubuose
sportavo per 1 800 gyventojų.
Sporto poskyris kuravo Sporto mokyklos, Dziudo ir jojimo sporto mokyklos,
Garliavos sporto ir kultūros centro veiklą, prisidėjo suteikiant sportininkų meistriškumo
pakopas, stebėjo treniruotes, bendradarbiavo sudarant sutartis su kitomis įstaigomis.
Sporto poskyrio darbuotojai dalyvavo Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus įvairiose
komisijose, darbo grupėse. Vykdė projektą „Neįgaliųjų integracija per kūno kultūrą ir sportą“,
rengė ir vykdė vaikų mokymo plaukti ir sporto klubų intensyvinimo programas.
11.01.03 uždavinys. Tobulinti sporto infrastruktūrą.
2017 m. renovuotos Domeikavos gimnazijos ir Panevėžiuko daugiafunkcio centro
sporto salės. Pradėta Piliuonos gimnazijos sporto salės rekonstrukcija.
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KELIŲ PRIEŽIŪROS IR VIEŠOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ
ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (12)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 m. veiklos plano 12 programą
„Kelių priežiūra ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimas“ koordinuoja ir įgyvendina
Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyrius.
Įgyvendinant Kauno rajono savivaldybės gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategiją siekiama
gerinti kelių ir gatvių dangas, didinti eismo saugumą ir mažinti eismo nelaimių skaičių, rekonstruoti automobilių
stovėjimo aikšteles ir įrengti naujas, įdiegti eismo saugumo užtikrinimo ir eismo valdymo priemones.
Programoje numatomos priemonės skirtos bendruomeninei infrastruktūrai rajono seniūnijose gerinti. Siekiama
optimizuoti ir užtikrinti gyventojams patikimą susisiekimo viešuoju transportu sistemą. Šia programa
įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos priskirtosios (ribotai savarankiškos)
savivaldybių funkcijos: vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, tiesimas, taisymas, saugos eismo sąlygų
užtikrinimas, keleivių vežimas visuomeniniu transportu.

12.01 tikslas. Užtikrinti darnų transporto vystymąsi.
12.01.01 uždavinys. Pagerinti kelių ir gatvių dangą ir padidinti eismo saugumą.
24.

KELIŲ IR TRANSPORTO SKYRIUS

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. Kauno rajono savivaldybės vietinės
reikšmės kelių (gatvių) rekonstrukcijai, remontui, priežiūrai ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti 2017 m. skirta 4 320,2 tūkst. Eur Kelių priežiūros ir plėtros (toliau – KPP)
programos lėšų (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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79 pav. Kauno rajono savivaldybei skirtų KPP programos lėšų kaita 2013–2017 m.

Už 2017 m. gautas KPP programos lėšas atlikti darbai:
➢ įrengta apie 7,8 km naujos asfalto dangos;
➢ įrengta, atnaujinta apie 8,2 km pėsčiųjų–dviračių takų, šaligatvių;
➢ atnaujinta apie 5,9 km senos asfalto dangos;
➢ užtaisyta apie 12 600 kv. m duobių;
➢ suremontuotos dvi automobilių stovėjimo aikštelės (1 030 kv. m);
➢ įrengta 1 632 m apsauginių kelio atitvarų;
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➢ atnaujintos ir pažymėtos ženklu „Apsaugok mane“ 103 pėsčiųjų perėjos.
2017 m. Kauno rajono savivaldybė skyrė 2 520 tūkst. Eur biudžeto lėšų keliams ir
gatvėms rekonstruoti, prižiūrėti, remontuoti ir apšviesti. Taip pat 2017 m. gauta 333 tūkst. Eur
lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).

Kauno rajono savivaldybės
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80 pav. Lėšų, skirtų Kauno rajono vietinės reikšmės keliams (gatvėms), kaita 2013–2017 m.

Kauno rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis, pagal 2017 m. gruodžio mėn.
seniūnų pateiktus duomenis, yra apie 1 824 km, iš jų: 1 002,8 km – žvyrkeliai (55 proc.),
506,7 km asfaltuoti (27,8 proc.), 314,5 km – grunto (be dangos) kelių (17,2 proc.) (Klaida!
Nerastas nuorodos šaltinis..).
Grunto keliai
17%
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28%
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81 pav. Kauno rajono kelių ir gatvių dangos 2017 m.

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 priemiestiniais 27-iais autobusų maršrutais veža 4 bendrovės, 12 maršrutų 9 įmonės
veža maršrutiniais taksi. Šiuo metu išduoti 96 autobusų ir maršrutinių taksi leidimai.
Per 2017 m. vežėjams iš viso išmokėta 1 297,6 tūkst. Eur kompensacijų už
nuostolingus autobusų reisus ir 479,9 tūkst. Eur – už lengvatas turinčių keleivių vežimą. Per
metus susikaupusių kompensacijų vežėjams dydis siekė 1 777,5 tūkst. Eur (Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis..). 2017 m. pabaigoje Savivaldybė skolų vežėjams neturėjo.
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82 pav. Kompensacijų vežėjams dydžio kaita 2013–2017 m.

Kauno rajono viešuoju transportu per 2017 m. iš viso pervežta apie 2,8 mln. keleivių
(2016 m. – apie 2,94 mln. keleivių), iš jų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo
autobusų maršrutais – 2,49 mln. keleivių (2016 m. – 2,2 mln. keleivių).
Vežėjai, aptarnaujantys vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų
maršrutus, vis atnaujina transporto priemones. UAB „Kautra“ autobusų, naudojamų
priemiestiniuose maršrutuose, naudojimo laiko vidurkis 2017 m. buvo 5,4 m. (2016 m. –
6,1 m.), UAB „Antirijus“ – 5,0 m. (2016 m. – 4,75 m.), UAB „Uma trans“– 8,3 m. (2016 m. –
7,6 m.), UAB „Merula“– 15,48 m. (2016 m. – 15,11 m.). Vidutinis visų priemiestinių
autobusų naudojimo laikas 2017 m. siekė apie 8,54 m. (2016 m. – 9,59 m.).
2017 m. įrengti nauji keleivių laukimo paviljonai Taurakiemio, Vandžiogalos, Babtų,
Čekiškės, Lapių, Karmėlavos ir Zapyškio seniūnijose.
Kauno rajono keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisija 2017 m.
surengė 13 posėdžių. Juose išnagrinėjo 62 klausimus dėl rajono keleivinio kelių transporto.
Atsižvelgus į keleivių pageidavimus, tikslinti autobusų ir maršrutinių taksi eismo
tvarkaraščiai, maršrutų trasos, derinami kitų savivaldybių pateikti eismo tvarkaraščiai.
Kelių ir transporto skyriaus specialistai su Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
specialistais tikrino transporto priemones, vežančias keleivius ir moksleivius autobusais,
maršrutiniais taksi, geltonaisiais autobusais ir specialiais reisais, tyrė moksleivių pavėžėjimo į
Kauno rajono ugdymo įstaigas poreikį. Su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kelių policijos valdybos Tarnybos organizavimo skyriaus specialistais visus metus atliko
autobusų techninę, estetinę ir sanitarinę apžiūrą. Iš viso per apžiūrą patikrintos 42 transporto
priemonės. Nustačius pažeidimų, vežėjai transporto priemones teikdavo apžiūrai tik tada, kai
pašalindavo trūkumus.
Su policijos pareigūnais vykdytos saugaus eismo akcijos. Patikrinti geltonieji
autobusai, vežantys moksleivius į Kauno rajono švietimo įstaigas. Akcijos metu buvo
dalijamos šviesą atspindinčios liemenės, o moksleiviams – atšvaitai.
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2017 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 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d.
2017 m. per informacinę sistemą „Vektra“ vežėjams išduotos licencijos verstis
keleivių vežimu vietinio susisiekimo maršrutais ir licencijų kopijos.
Kelių ir transporto skyrius per 2017 m. gavo iš viso 291 raštą, skundą ir prašymą.
Juos laiku išnagrinėjo ir parengė atsakymus.
2017 m. Kelių ir transporto skyrius surengė 2 susirinkimus su Kauno rajono vežėjais.
Pagrindiniai spręsti kausimai: teisės aktų pasikeitimai, eismo tvarkaraščių vykdymo
užtikrinimas, jų atnaujinimas galinėse ir tarpinėse stotelėse, tarifų klausimai, vairuotojų
kultūra.
Skyrius nuolat rengia ir skelbia informaciją apie viešojo transporto infrastruktūrą bei
eismo tvarkaraščius Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje. Joje pagal sezoniškumą
atnaujinami 27 autobusų maršrutų ir 12 maršrutinių taksi eismo tvarkaraščiai.
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SENIŪNIJŲ VEIKLA
Kauno rajono seniūnijos, vykdydamos funkcijas, įgyvendina Kauno rajono
savivaldybės strateginio 2017–2019 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, 2017 m. Kauno rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą buvo
deklaravę 97,69 tūkst. gyventojų, t. y. 1,1 proc. daugiau nei 2016 m. (96,63 tūkst., Klaida!

Tūkst. gyventojų
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83 pav. Kauno rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Seniūnijos, tvarkydamos Gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų
apskaitą, 2017 m. Kauno rajone deklaravo ir išsideklaravo 11 212 gyventojų, 12,08 proc.
daugiau nei 2016 m. (10 004). Iš jų gyvenamąją vietą rajone deklaravo 9 412 asmenų,
7,05 proc. daugiau nei 2016 m. (8 792), išsideklaravo 1 800 asmenų, 48,51 proc. daugiau nei
2016 m. (1 212) Bendroje apskaitoje 2017 m. į Kauno rajoną gyventi atvyko 7 612 gyventojų
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daugiau nei išvyko (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
10 000

Vnt.

8 000

7 204

6 548

9 412

8 792

7 612

Deklaravusių asmenų skaičius

6 000
4 000
2 000

648

1 800

1 212

816

720

Išsideklaravusių asmenų
skaičius

0
2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

84 pav. Gyvenamąją vietą Kauno rajone deklaravusių asmenų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

2017

m.

daugiausia

gyventojų

gyvenamąją

vietą

deklaravo

Užliedžių

(1 286 asmenys), Domeikavos (1 046 asmenys) ir Ringaudų (983 asmenys) seniūnijose.
Išsideklaravusių asmenų daugiausia registruota Garliavos (187 asmenys), Karmėlavos
(160 asmenys), Domeikavos (160 asmenys) ir Garliavos apylinkių (150 asmenys) seniūnijose.
2017 m. seniūnijos gyventojams išdavė 14 329 pažymas: 8 545 pažymas apie
deklaruotą gyvenamąją vietą, 2 367 pažymas – butų savininkams (bendraturčiams) ir
3 417 pažymų apie šeimos sudėtį (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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85 pav. Gyventojams išduotų pažymų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

2017 m. seniūnijose užregistruota 4 750 prašymų ir skundų, 3,28 proc. daugiau nei
2016 m. (4 599), iš jų 4 686 prašymai ir skundai buvo išnagrinėti, 3,15 proc. daugiau nei
2016 m. (4 543, Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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86 pav. Seniūnijose užregistruotų ir išnagrinėtų gyventojų prašymų ir skundų

skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Seniūnijos per 2017 m. gyventojams išdavė 2 587 leidimus, 1,9 proc. mažiau nei
2016 m. (2 637). Iš jų išduoti 1 394 leidimai laidoti, 645 leidimai prekiauti viešosiose vietose,
366 leidimai žemės kasimo darbų, 188 leidimai kirsti ir genėti saugotus medžius ar krūmus,
22 leidimai važiuoti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis (Klaida! Nerastas nuorodos
šaltinis..).
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87 pav. Seniūnijų išduotų leidimų skaičiaus kaita 2013–2017 m.

Seniūnijų darbuotojai, įgyvendindami valdymo programą, 2017 m. parašė
334 charakteristikas, 51 administracinių nusižengimų protokolą, atliko 1 030 notarinių
veiksmų, įvykdė 2 605 viešuosius pirkimus ir įgyvendino 21 projektą, organizavo visuomenei
naudingus darbus, juose dalyvavo 1 021 asmuo. Taip pat prižiūrėjo 368 Savivaldybei
priklausančius socialinius būstus ir administravo 387 Savivaldybės gyvenamųjų patalpų
nuomą (tvarkė mokesčių dokumentus, išrašė ir pateikė nuomininkams mokėjimo pranešimus,
vykdė mokesčių mokėjimo kontrolę, išrašė įspėjimus).
2017 m. įvyko seniūnaičių rinkimai naujai 3 metų kadencijai, išrinkti 194 gyventojų
pasitikėjimą pelnę seniūnaičiai. Seniūnijų darbuotojai 2017 m. organizavo 155 seniūnaičių
sueigas ir 15 seniūnų pasitarimų. 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, nerūkymo
zonų, seniūnijų veiklos programų, seniūnijų biudžeto, gatvėvardžių ir adresų suteikimo,
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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 pristatyta 15 seniūnijų veikla, aptarti ir sprendžiami visoms seniūnijoms
aktualūs klausimai.
Kauno rajono savivaldybėje yra 77 kapinės, kurios užima apie 122,2 ha plotą. Per
2017 m. kapinių priežiūros darbams išleista 410,80 tūkst. Eur. Seniūnijos taip pat prižiūrėjo ir
apie 535,8 ha viešųjų erdvių.
Įgyvendindami Socialinės paramos programą seniūnijų darbuotojai 2017 m.
patikrino 1 818 gyventojų, norinčių gauti ir gaunančių socialinę paramą ar socialines
paslaugas, buities sąlygas, pateiktų duomenų pagrįstumą, t. y. 21,12 proc. daugiau nei per
2016 m. (1501). 2017 m. seniūnijos prižiūrėjo 213 socialinės rizikos šeimas, t. y. 13,06 proc.
mažiau nei 2016 m. (245 šeimos, Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).
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88 pav. Seniūnijų prižiūrėtų socialinės rizikos šeimų ir patikrintų gyventojų, gaunančių socialinę

paramą, skaičiaus kaita 2013–2017 m.

2017 m. seniūnijose priimti 8 545 gyventojų prašymai ir dokumentai išmokoms,
kompensacijoms ir socialinei paramai gauti, 4,72 proc. daugiau nei 2016 m. (8 160 prašymų),
iš jų: 2 560 prašymų vaikų išmokoms gauti, 2 341 prašymas išmokoms, pašalpoms, būsto
šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms, 2 067 prašymai socialinei paramai
mokiniams (nemokamam maitinimui ir mokyklinėms prekėms), 469 prašymai vienkartinei
piniginei socialinei paramai ir 227 prašymai socialinėms paslaugoms gauti, 259 prašymai
socialinių paslaugų poreikiui įvertinti, 200 prašymų neįgaliems asmenims neįgalumo
inventoriui įsigyti, 10 prašymų nemokamoms malkoms gauti (Klaida! Nerastas nuorodos
šaltinis.. ir Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.).
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89 pav. Gyventojų prašymų ir dokumentų gauti išmokas, kompensacijas ir socialinę paramą skaičiaus

kaita 2013–2017 m.

18 lentelė Seniūnijose priimtų gyventojų prašymų ir dokumentų gauti socialines išmokas,
kompensacijas ir socialinę paramą skaičius 2013–2017 m.
Priimtų prašymų tikslas
Iš viso priimta gyventojų prašymų ir dokumentų gauti
išmokas, kompensacijas ir socialinę paramą, iš jų:
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gauti socialinę paramą mokiniams
gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą
įvertinti socialinių paslaugų poreikį
gauti socialines paslaugas
įsigyti neįgalių asmenų neįgalumo inventorių
gauti nemokamų malkų
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2017 m. seniūnijų darbuotojai aplankė 2 726 seniūnijose gyvenančius neįgaliuosius,
vienišus senyvo amžiaus žmones ar socialinės rizikos šeimas, t. y. 9,43 proc. daugiau nei
2016 m. (2 469). Sudarė maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems
asmenims gavėjų sąrašus ir išdalijo 16 420 maisto paketų. Sudarė seniūnijos gyventojų
sąrašus gauti velykinius ir kalėdinius maisto krepšelius ir išdalijo 590 krepšelių. Surengė 449
socialinės paramos teikimo komisijos posėdžius.
Įgyvendindamos Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų programą seniūnijos
rūpinasi savo teritorijoje esančių kelių priežiūra. 2017 m. seniūnijos sulygino apie 1 821 km
kelių, sutvarkė 11 736 m² kelių ir gatvių su asfalto danga duobių bei išdaužų, atnaujino 5 663
m šaligatvių, tvarkė 1 131 km kelių ir gatvių žiemos metu (sniego valymas, barstymas
druskos ir žvyro mišiniu), prižiūrėjo apie 331 km kelkraščių (kelkraščių lyginimas, krūmų ir
menkaverčių medžių šalinimas, Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis..).

110

1 821

2 000

Km

1 500

1 216

1 273

1 289
964

1 417
1 212

1 186
1 111

Seniūnijose sulyginta
kelių, km

1 131

Žiemą prižiūrėta kelių ir
gatvių, km

1 000
500

222

223

331

247

222

0
2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Prižiūrėta kelkraščių,
km

2017 m.

90 pav. Seniūnijų prižiūrėtų kelių ir kelkraščių ilgio kaita 2013–2017 m.

Atnaujino ir naujai įrengė 274 gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo taškus. Atnaujino
718 kelio ženklų ir gatvių pavadinimų, t. y. 13,93 proc. daugiau nei 2016 m. (618) (Klaida!
Nerastas nuorodos šaltinis..). Visiems kelių ir gatvių priežiūros darbams seniūnijose išleista
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91 pav. Seniūnijose atnaujintų ir naujai įrengtų apšvietimo taškų ir atnaujintų kelio ženklų skaičiaus

kaita 2013–2017 m.

Įgyvendindamos Kultūros plėtros programą seniūnijos 2017 m. suorganizavo
175 renginius, jiems išleista 15 754 Eur. Daugiausia renginių suorganizavo Domeikavos (34)
ir Neveronių (19) seniūnijos.
Kauno rajono seniūnijose įregistruoti 165 bendruomenės centrai ir kitos
nevyriausybinės organizacijos (toliau – BC). Seniūnijos ir seniūnijų 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.
2017 m. pradėta įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinta
projektų finansavimo programa „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Kauno rajono
savivaldybei skirta 69 115 Eur lėšų, kurios paskirstytos 25 seniūnijoms pagal gyventojų
skaičių. Įgyvendinant priemonę dalyvavo 31 bendruomeninė ar nevyriausybinė organizacija.
Jos įgyvendino išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintas veiklas. Daugiausia
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Bendruomeninės ar nevyriausybinės organizacijos surengė derliaus, Kalėdų eglutės įžiebimo,
miestelių ar sporto šventes. Nemažas dėmesys skirtas viešosioms erdvėms tvarkyti ir puošti.
2017 m. įgyvendinta projektų už 66 539,32 Eur.
2017 m. įvyko kasmetinis konkursas, jo metu išrinkta gražiausiai ir geriausiai
tvarkoma Kauno rajono sodyba, gražiausiai tvarkomas gyvenamojo namo sklypas, gražiausiai
tvarkoma stambiojo ūkininko sodyba ir gražiausiai tvarkoma smulkiojo ūkininko sodyba.
Kandidatus konkursui teikė seniūnijos. Konkurso komisija aplankė ir įvertino sodybas,
konkurso dalyviai pagerbti šventėje „Rudens sambariai“.
–––––––––––––––––––––––––––

