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SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA (1)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2015–2017 m. veiklos plano 1 programą
„Savivaldybės valdymas“ koordinuoja Administracijos direktorius, o įgyvendina Kauno
rajono savivaldybės administracijos skyriai.
Pagal programą vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios
bei valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos. Efektyviai Savivaldybės veiklai būtinas racionalus
finansinių, materialių, žmogiškųjų išteklių paskirstymas, sistemingas veiklos planavimas. 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.

01.01. tikslas. Gerinti rajono valdymo kokybę.
01.01.01. uždavinys. Organizuoti Savivaldybės funkcijų vykdymą mažinant
administracinę naštą.
Administracinės naštos mažinimas. Siekdama sumažinti laiko sąnaudas, supaprastinti
administracinių paslaugų teikimo procedūras, Savivaldybės administracija įgyvendino
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane 2016 m. numatytas priemones:
1. Atliko Savivaldybės institucijų priimtų norminių teisės aktų analizę, įvertino juose
numatytą teisinį reguliavimą ir parengė šių teisės aktų pakeitimus;
2. Mažindama administracinę naštą, patvirtino Centralizuoto vaikų priėmimo į
Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo grupes tvarkos aprašą, kuris suteikia galimybę tėvams (globėjams):
2.1. pateikti prašymą per elektroninius valdžios vartus;
2.2. interneto svetainėje patikrinti savo vaiko vietą švietimo įstaigos eilėje;
2.3. papildyti pateiktą registruotą prašymą, atsiradus pirmumo teisei, bei pateikti tai
patvirtinančius dokumentus.
1.
1.1. Piliečių

BENDRASIS SKYRIUS

aptarnavimas

ir

Savivaldybės

veiklos

dokumentų

tvarkymas.

Bendrajame skyriuje 2016 m. užregistruoti 15 535 dokumentai (žr. 1 pav.), t. y. 3,97 proc.
mažiau nei per 2015 m. (16 177) iš jų: 52 mero potvarkiai, t. y. 42,86 proc. mažiau nei
2015 m. (91); 2 468 Administracijos direktoriaus įsakymai, t. y. 1,94 proc. daugiau nei
2015 m. (2 421); 1 379 sutartys (mero vardu 9, Administracijos direktoriaus – 1 370), t. y.
7,14 proc. mažiau nei 2015 m. (1 485); 264 mero siunčiamieji raštai, t. y. 14,29 proc. daugiau
nei 2015 m. (231); 2 664 Administracijos siunčiamieji raštai, t. y. 15,48 proc. mažiau nei per
2015 m. (3 152); 9 gyventojų skundai, t. y. 50 proc. mažiau nei 2015 m. (18); 5 120 gautų
raštų tiek, kiek ir 2015 m. (5 120); registruoti ir kiti dokumentai: 23 Lietuvos Respublikos
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Vyriausybės raštai, 594 Lietuvos savivaldybių asociacijos pavedimai, 2 599 sąskaitos,
228 vidaus dokumentai, 89 Administracijos direktoriaus įgaliojimai, 5 mero įgaliojimai,

Vnt.

41 viešųjų pirkimų konkursinis vokas.
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1.1. Valstybinės kalbos vartojimo Kauno rajone kontrolė. Bendrojo skyriaus
darbuotoja,

atsakinga

už

valstybinės

kalbos

kontrolę,

per

2016 m.

suredagavo

419 Savivaldybės tarybos sprendimų projektų, per 200 mero potvarkių, 11 Savivaldybės
tarybos protokolų, apie 2 000 Administracijos direktoriaus įsakymų, 450 siunčiamųjų raštų,
120 Savivaldybės tinklalapio straipsnių, 9 bendradarbiavimo sutartis, 10 sveikinimų ir
kvietimų tekstų, 130 Visuomenės sveikatos biuro naujienlaiškio pranešimų. Padėjo surengti
Nacionalinio diktanto konkursą ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino du turus,
aplankė 5 seniūnijas, kuriose patikrino seniūnijų dokumentus, viešuosius užrašus, skelbimų
lentas, patikrino Turizmo ir verslo informacijos centro, Lapių, Kulautuvos seniūnijos raštus,
surengė aptarimą, kaip rengti dokumentus, patikrino Kulautuvos bibliotekos skelbimus,
Kauno rajono muziejaus, Turizmo ir verslo informacijos centro, Komunalinių paslaugų centro
interneto svetaines ir leidinius, viešas iškabas Karmėlavos seniūnijoje, suteikė per 250 kalbos
konsultacijų, nuolat konsultavo Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojus,
suredagavo leidinį „Daugiabučių namų renovacija Kauno rajone“, parengė seniūnams
patarimus, kaip parinkti gatvėms pavadinimus.
1.2. Ūkinė veikla. Bendrasis skyrius 2016 m. vykdė Savivaldybės darbuotojų
techninį aptarnavimą, aprūpino darbo priemonėmis; organizavo Savivaldybės vadovų
susitikimus, išvykas, aprūpino reprezentacijai skirtais 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,

dalyvavo

Savivaldybės

administracinio pastato modernizavimo projekto koordinavimo veikloje, protokolavo šios
veiklos posėdžius.
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Vykdydamas ūkinę veiklą Bendrasis skyrius 2016 m. inicijavo 197 mažos vertės
viešuosius pirkimus, iš jų įvykdė 164 mažos vertės pirkimus ir pirkimus per CPO, kurių metu
nupirkta prekių ir paslaugų už 192,1 tūkst. Eur. Bendrasis skyriaus inicijavo ir parengė 33-jų
viešųjų pirkimų technines sąlygas už 1 410,2 tūkst. Eur, kuriuos įvykdė Viešųjų pirkimų
komisija. Didžiausi 2016 m. inicijuoti ir įvykdyti pirkimai: papildomi Savivaldybės pastato
modernizavimo rangos darbai, pastato vidaus patalpų ir aplinkos sutvarkymo techninis
projektas, lauko vaizdo stebėjimo kameros, pastato fasado šviestuvai, elektros prekės ir
darbai, elektros energijos tiekimo paslaugos, kondicionierių montavimo darbai ir techninio
aptarnavimo paslaugos, langų žaliuzės, du nauji automobiliai (finansinio lizingo būdu), du
naudoti automobiliai, šešių automobilių nuomos paslaugos seniūnijoms, automobilių dalys ir
priežiūros prekės, automobilių degalai ir draudimas, naujos interneto svetainės sukūrimo
paslaugos, kompiuterinė ir biuro technika, programinė įranga, mobiliojo telefono ryšio
paslaugos, telefono ryšio paslaugos fiksuotoje vietoje, mobilūs telefonai, neadresuotos
reklamos platinimo paslaugos, įvairios koncertinės programos ir menininkų pasirodymai
renginiuose, renginių aptarnavimo ir organizavimo paslaugos, renginių įgarsinimo, apšvietimo
ir scenos įrengimo, graviravimo paslaugos, suvenyrai, kanceliarinės prekės, biuro popierius,
valymo paslaugos ir kt.
1.3. Automobilių parkas ir jo priežiūra. 2016 m. Bendrasis sk. prižiūrėjo
23 tarnybinius automobilius. Techninei priežiūrai ir remontui buvo išleista 25,92 tūkst. Eur,
t. y. 37,51 proc. daugiau nei per 2015 m. (18,85 tūkst. Eur), automobilių nuomai per metus
išleista 18,53 tūkst. Eur – 35,7 proc. mažiau nei per 2015 m. (28,82 tūkst. Eur) (žr. 2 pav.).
Degalų išlaidos 2016 m. sudarė 34,53 tūkst. Eur, t. y. 1,48 proc. mažiau nei 2015 m.
(35,05 tūkst. Eur), automobilių draudimui išleista 4,26 tūkst. Eur, t. y. 60,75 proc. daugiau nei
per 2015 m. (2,65 tūkst. Eur). Bendrojo skyriaus prižiūrimais automobiliais 2016 m.

Tūkst. Eur

nuvažiuota 367,41 tūkst. km, t. y. 5,42 proc. daugiau nei per 2015 m. (348,52 tūkst. km).

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

44,82

46,29

41,9
35,05

28,51
17,1

34,52
25,92

17,18

18,85

Išlaidos remontui ir
priežiūrai, tūkst. Eur
Išlaidos kurui, tūkst. Eur

2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
2 pav. Bendrojo skyriaus prižiūrimų automobilių priežiūros ir degalų išlaidų kaita 2012–2016 m.

5

1.4. Savivaldybės

transportas.

Savivaldybės

visi

struktūriniai

padaliniai

ir

Savivaldybės biudžetinės įstaigos 2016 m. disponavo 76 tarnybiniais automobiliais,
7 automobiliais daugiau nei 2015 m. (69 automobiliai). Per 2016 m. visais automobiliais buvo
nuvažiuota 1 078,93 tūkst. km, t. y. 7,58 proc. daugiau nei 2015 m. (1 002,92 tūkst. km),
tačiau

degalų

išlaidos

2016 m.

sumažėjo

4,77 proc.,

2016 m.

degalams

išleista

107,58 tūkst. Eur, o 2015 m. – 112,97 tūkst. Eur (žr. 3 pav.)
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Savivaldybė transporto išlaikyti 2016 m. išleido 221,46 tūkst. Eur, t. y. 1,09 proc.
mažiau nei 2015 m. (223,91 tūkst. Eur). Didžiąją išlaidų dalį sudarė degalų išlaidos.
69,82 tūkst. Eur išleista automobilių remontui, t. y. 10,98 proc. daugiau nei 2015 m.
(62,91 tūkst. Eur). Automobilių nuomai ir darbuotojų kompensacijoms už asmeninio
automobilio naudojimą tarnybinėms reikmėms išleista 31,42 tūkst. Eur, t. y. 17,9 proc. mažiau
nei 2015 m. (38,28 tūkst. Eur). Automobilių draudimo išlaidos sudarė 12,64 tūkst. Eur, t. y.
29,6 proc. daugiau nei 2015 m. (9,76 tūkst. Eur) (žr. 4 pav.).
242,6

250,0

232,4

Bendros išlaidos transportui
išlaikyti, tūkst. Eur

223,9

221,5

207,2

Degalų išlaidos, tūkst. Eur

Tūkst. Eur

200,0
150,0

147,8
135,0

100,0
50,0
0,0

42,2
13,6
3,5
2012 m.

62,3
11,2
34,1

2013 m.

131,9
113,0
50,1
9,5
40,9

2014 m.

62,9
9,8
38,3

2015 m.

107,6

Automobilių remonto
išlaidos, tūkst. Eur

69,8
Automobilių draudimo
12,6
išlaidos, tūkst. Eur
31,4

2016 m.

Automobilių nuomos ir
kompensacijų išlaidos,
tūkst. Eur

4 pav. Savivaldybės išlaidos tarnybinio transporto išlaikymui 2012–2016 m.
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2.

BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIUS

2.1. Savivaldybės biudžetas. Biudžeto ir finansų skyrius 2016 m. parengė Kauno
rajono

biudžeto

projektą,

Savivaldybės

taryba

patvirtino

2016 m.

biudžetą:

54 620,5 tūkst. Eur pajamų ir 55 353,9 tūkst. Eur išlaidų (asignavimai iš skolintų lėšų
investicijų projektams finansuoti viršijo pajamas 923,8 tūkst. Eur; asignavimai iš laisvo
biudžeto lėšų likučio viršija pajamas 1 313,3 tūkst. Eur). Per metus biudžetas buvo 3 kartus
tikslintas. Biudžeto ir finansų skyrius pagal asignavimų valdytojų prašymus – apskaičiavimus
ir tarpusavio atsiskaitymus su valstybės biudžetu parengė biudžeto tikslinimo projektus, kurie
nustatyta tvarka buvo patvirtinti.
2.2. Patikslinto biudžeto apimtis – 62 014,5 tūkst. Eur pajamų ir 63 398,0 tūkst. Eur
išlaidų (asignavimai viršija pajamas 1 574,0 tūkst. Eur skolintomis lėšomis; asignavimai iš
laisvo biudžeto lėšų likučio viršija pajamas 1 313,3 tūkst. Eur).
2.3. Per 2016 m. Savivaldybė gavo 62 617,1 tūkst. Eur pajamų ir planą įvykdė
101 proc., 2015 m. pajamų panas buvo įvykdytas 99,7 proc. (žr. 5 pav.).

70 000,00

Patvirtintas pajamų
planas, tūkst. Eur

Tūkst. Eur

60 000,00

Patikslintas
pajamų planas,
tūkst. Eur
Gauta pajamų,
tūkst. Eur

50 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00
2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

5 pav. Savivaldybės biudžeto pajamų kaita 2012–2016 m.

2.4. Mokesčių lengvatos. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais
suteiktų mokesčių lengvatų į Savivaldybės biudžetą per 2016 m. negauta 106,6 tūkst. Eur
pajamų. Lengvatos suteiktos:
2.4.1. už žemės nuomos mokestį juridiniams asmenims – 27,1 tūkst. Eur; fiziniams
asmenims – 9,4 tūkst. Eur;
2.4.2. už nekilnojamojo turto mokestį juridiniams asmenims – 67,1 tūkst. Eur;
2.4.3. už žemės mokestį fiziniams asmenims – 2,9 tūkst. Eur, juridiniams asmenims –
0,1 tūkst. Eur.
2.5. Kredito ir debeto įskolos 2016 m. pokyčiai. Siekiant kontroliuoti atsiskaitymus
su tiekėjais laiku, kiekvieną mėnesį iš asignavimų valdytojų buvo renkami duomenys apie
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debeto ir kredito įskolą. Savivaldybės uždelstų skolų (daugiau kaip 45 dienos) 2016 m.
gruodžio 31 d. nebuvo. Savivaldybės biudžetinių lėšų skola 2016 m. gruodžio 31 d. buvo
378,0 tūkst. Eur.
Skola bankams, palyginti su 2015 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 25,2 tūkst. Eur ir
siekė 12 384,60 Eur.
3.

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

3.1. 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.
3.2. Vykdomų programų ir fondų buhalterinės apskaitos tvarkymas. Skyrius vykdė
šių programų ir fondų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę:
3.2.1. gamtos apsaugos programos SAARS – 309,54 tūkst. Eur;
3.2.2. Socialinio būsto modernizavimo programos – 54,11 tūkst. Eur;
3.2.3. Sveikatos fondo – 54,95 tūkst. Eur;
3.2.4. viešajame aukcione parduoto turto – 128,81 tūkst. Eur;
3.2.5. Gyvenamųjų patalpų remonto fondo – 75,46 tūkst. Eur;
3.2.6. Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo – 3,00 tūkst. Eur;
3.2.7. Mero fondo – 17,10 tūkst. Eur;
3.2.8. privatizuotų žemės sklypų – 174,94 tūkst. Eur;
3.2.9. tvarkė valstybės skiriamų lėšų deleguotoms funkcijoms vykdyti apskaitą.
2015 m. buvo apskaityta ir panaudota 1 358,70 tūkst. Eur.
3.3. Tvarkė Savivaldybėje vykdomų 23 (Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės
paskolų) projektų apskaitą. Pasibaigus projektiniam laikotarpiui nustatyta tvarka atliko turto
perdavimą pagal turto buvimo vietą.
3.4. Vykdė biudžetinių lėšų pervedimus pagal finansavimo sutartis: VšĮ Kauno
rajono priešgaisrinės saugos tarnybai – 126,40 tūkst. Eur, Kauno apskrities vyriausiajam
policijos komisariatui – 37,46 tūkst. Eur, VšĮ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos
stočiai – 8,12 tūkst. Eur, VšĮ Garliavos PSPC – 10,96 tūkst. Eur, VšĮ Pakaunės PSPC –
10,15 tūkst. Eur, VšĮ Vilkijos PSPC – 23,80 tūkst. Eur, VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo
informacijos centrui – 94,80 tūkst. Eur, VšĮ Raudondvario dvarui – 600,71 tūkst. Eur, Kauno
rajono bažnyčioms – 69,97 tūkst. Eur, VšĮ Kauno regiono plėtros agentūrai – 41,00 tūkst. Eur.
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3.5. Skaičiavo ir tvarkė Teritorinės darbo biržos skiriamas lėšas – 231,69 tūkst. Eur.
3.6. Vykdė kelių programoje skiriamų valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų
apskaitą. Už subsidijas ir lengvatinius pavėžėjimus iš Savivaldybės biudžeto buvo apmokėta
1 296,06 tūkst. Eur. Už kelių remontą iš Savivaldybės biudžeto apmokėta 2 994,62 tūkst. Eur,
iš valstybės biudžeto – 2 969,80 tūkst. Eur, iš gyventojų paramos lėšų – 363,40 tūkst. Eur.
3.7. Vykdė aplinkos programai skiriamų 775,60 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto
lėšų apskaitą subsidijoms, kapitalui formuoti ir daugiabučiams namams renovuoti.
3.8. 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

4.1. 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.
4.2. Atliko Savivaldybės 2015–2017 m. strateginiame veiklos plane 2016 m.
numatytų administracinės naštos mažinimo priemonių įvykdymo kontrolę ir 13 kito audito
atvejų:
4.2.1. Kulautuvos lopšelio darželio ūkinės ir finansinės veiklos auditą;
4.2.2. Neveronių lopšelio darželio ūkinės ir finansinės veiklos vidaus auditą;
4.2.3. Ramučių kultūros centro ūkinės ir finansinės veiklos vidaus auditą;
4.2.4. Raudondvario kultūros centro ūkinės ir finansinės veiklos auditą;
4.2.5. Vilkijos kultūros centro ūkinės ir finansinės veiklos vidaus auditą;
4.2.6. Samylų kultūros centro ūkinės ir finansinės veiklos vidaus auditą;
4.2.7. Babtų kultūros centro ūkinės ir finansinės veiklos vidaus auditą;
4.2.8. Ežerėlio kultūros centro ūkinės ir finansinės veiklos vidaus auditą;
4.2.9. Jonučių lopšelio darželio ūkinės ir finansinės veiklos vidaus auditą;
4.2.10. Giraitės lopšelio-darželio ,,Riešutėlis“ ūkinės, finansinės veiklos auditą;
4.2.11. Vilkijos apylinkių seniūnijos ūkinės ir finansinės veiklos auditą;
4.2.12. Babtų gimnazijos ūkinės ir finansinės veiklos auditą;
4.2.13. Vilkijos seniūnijos ūkinės ir finansinės veiklos auditą.
4.3. 2016 m. skyrius pateikė 110 rekomendacijų. Daugiausia rekomendacijų pateikė
dėl viešųjų pirkimų procedūrų, vidaus darbo tvarkos taisyklių, personalo tvarkymo,
maitinimo, vidaus ir finansų kontrolės stiprinimo. Parengė priemonių planą rekomendacijoms
įgyvendinti.
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5.

URBANISTIKOS SKYRIUS

5.4. Vykdydamas savo funkcijas, Urbanistikos skyrius 2016 m. siekė, kad bendrojo,
specialiojo, detaliojo planavimo ir statinių projektavimo dokumentai atitiktų Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymų reikalavimus.
Siekdamas šių tikslų 2016 m. Urbanistikos skyrius:
5.4.1. gavo ir užregistravo 4 prašymus nustatyti planavimo projektų rengimo
reikalavimus. Planavimo projektų rengimas numatytas Kauno rajono savivaldybės teritorijos
Bendrojo plano 1-ojo pakeitimo sprendiniuose, pagal juos parengė 4 įsakymus dėl planavimo
projektų tvirtinimo;
5.4.2. parengė 6 Tarybos sprendimus ir 25 Administracijos direktoriaus įsakymus dėl
detaliųjų planų tvirtinimo. Detaliųjų planų, pradėtų rengti iki 2014 m. sausio 1 d., tvirtinimas,
rengiant Tarybos sprendimus ar direktoriaus įsakymus, yra besibaigiantis procesas, ir apie
95 proc. iki 2014 m. pradėtų rengti detaliųjų planų jau yra patvirtinti. Atsižvelgiant į tai,
sparčiai mažėja Administracijos direktoriaus įsakymų ir Tarybos sprendimų, kuriais tvirtinami
detalieji planai. Mažėja ir patvirtintų detaliųjų planų, registruojamų į Teritorijų planavimo
dokumentų registrą, skaičius;
5.4.3. užregistravo 46 prašymus dėl detaliųjų planų korekcijos ir parengė
112 įsakymų dėl detaliųjų planų koregavimo, surašė 64 sutartis;
5.4.4. parengė 3 Tarybos sprendimus dėl specialiųjų planų. Vienu iš jų buvo
patvirtintas Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros specialiojo plano koregavimas;
5.4.5. parengė 6 Tarybos sprendimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių teritorijų
ribų nustatymu. Šiais sprendimais buvo pritarta Domeikavos, Karmėlavos, Neveronių, Lapių
ir Raudondvario, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Linksmakalnio, Rokų, Samylų, Taurakiemio,
Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos apylinkių, Zapyškio, Alšėnų ir Garliavos apylinkių
seniūnijose esančių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planams ir Garliavos
seniūnijos Garliavos miesto, Vilkijos sen. Vilkijos m., Ežerėlio sen., Ežerėlio m., Babtų sen.
Muniškių k. ir Užliedžių sen. Naujųjų Muniškių k. teritorijų ribų keitimo planams;
5.4.6. gavo ir užregistravo 382 prašymus dėl žemės sklypų paskirties keitimo ir jų
pagrindu parengė 265 Administracijos direktoriaus įsakymus dėl žemės sklypų paskirties ar
naudojimo būdo keitimo ir 253 Administracijos direktoriaus įsakymus dėl žemės sklypo
verčių nustatymo, 117 prašymų netenkino;
5.4.7. parengė 9 Tarybos sprendimus dėl 17 žemės sklypų pripažinimo būtinais
visuomenės poreikiams;
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5.4.8. suderino ir užregistravo 121 teritorijų planavimo projektų derinimo protokolą;
5.4.9. parengė statybos techninių projektų rengimo metu atliekamų detaliuoju planu
nustatytų kai kurių teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų pakeitimus, suderino
79 protokolus ir parengė 89 įsakymus;
5.4.10. Teritorijų planavimo dokumentų registre užregistravo 158 patvirtintus
detaliuosius, specialiuosius ir bendruosius teritorijų planavimo dokumentus. Interesantams
išdavė 162 išrašus apie patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;
5.4.11. užregistravo 113 prašymų rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektus. Parengė 89 įsakymus dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektus. 24 prašymai buvo netenkinti. Parengė 55 įsakymus žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektams patvirtinti. Suderino 276 žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektus, surašė 446 reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektams rengti;
5.4.12. užregistravo 70 prašymų išduoti planavimo sąlygas rengti kaimo plėtros
projektą. Išduotos 59 planavimo sąlygos, 11 prašymų nebuvo patenkinti;
5.4.13. parengė 37 Tarybos sprendimus dėl gatvėvardžių: 11 sprendimų dėl naujų
gatvėvardžių suteikimo, kuriais suteikti 145 gatvėvardžiai; 26 sprendimus dėl gatvėvardžių
pakeitimo, kuriais pakeisti 134 gatvėvardžiai;
5.4.14. parengė 160 įsakymų dėl adresų suteikimo ar pakeitimo, kuriais buvo suteikti
2 677 adresai naujiems objektams (žr. 6 pav.);
11 220

12 000

Vnt.

10 000

Suteiktų gatvėvardžių
skaičius

8 000
6 000

3 937

3 754
3 309

4 000
2 000

458

195

273

222

2 677

Suteiktų adresų
skaičius

145

0
2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
6 pav. Gatvėvardžių ir adresų suteikimo skaičiaus kaita 2012–2016 m.

5.4.15. Urbanistikos skyrius iš viso 2016 m. parengė 65 Tarybos sprendimus ir
1 180 Administracijos direktoriaus įsakymų (žr. 7 pav.).
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5.5. Vadovaudamasis Reklamos įstatymu ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis,
išdavė 136 leidimus, kurių bendra rinkliava sudaro daugiau kaip 24 tūkst. Eurų.
5.6. Vadovaudamasis Statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, išdavė
1 020 specialiųjų architektūros reikalavimų rengti statinių techninius projektus, pasirašė
130 statybos užbaigimo aktų.
5.7. 2016 m. gavo ir išnagrinėjo 2 290 prašymų išduoti statybą leidžiančius
dokumentus, išdavė 590 rašytinių pritarimų. Lietuvos Respublikos statybos leidimų išdavimo ir
statybos valstybinės priežiūros IS „Infostatyba“ sistemoje per minėtą laikotarpį išduota
1 560 leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ir griauti įvairios paskirties pastatus

Vnt.

(žr. 8 pav.), iš jų – 330 pritarimų raštu. Perrašyta 250 statybos leidimų.
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5.8. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems statybų techninius reikalavimus,
statytojui atsirado prievolė apie visuomenei svarbių statinių projektinius sprendinius skelbti
Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje ir apie priimtą sprendimą informuoti statytoją.
Atsižvelgiant į tai, buvo paviešinti 54 projektai ir parengti 54 Administracijos direktoriaus
raštai dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams.
5.9. Atliekant geodezijos

ir kartografijos veiklos priežiūrą, per

2016 m.

Urbanistikos skyrius priėmė ir patikrino 5 518 darbų (topografinių planų, kontrolinių
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geodezinių nuotraukų ir kt.).
5.10. Kultūros paveldas. Vadovaudamasis kultūros ministro nustatyta tvarka ir
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu Urbanistikos skyrius 2016 m.:
5.10.1. atliko 134 kultūros paveldo objektų stebėseną, priežiūrą, įvertino jų būklę ir
surašė apžiūros aktus;
5.10.2. koordinavo iš Vokietijos karių globos tarybos 2016 m. gauto finansavimo
Pirmojo pasaulinio karo karių kapinių tvarkybai ir priežiūrai Armaniškių k., Ringaudų sen.
panaudojimą;
5.10.3. patikrino ir parašė 12 kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų
asmenims, turintiems nekilnojamąjį turtą prie kultūros paveldo objektų ir ketinantiems jį
parduoti ar dovanoti;
5.10.4. pasirašyta panaudos sutartis su Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapija dėl
bažnyčios ir jos aplinkos tvarkybos; su Kauno m. ir VšĮ „Kauno tvirtovės projektai“
pasirašyta sutartis dėl Kauno tvirtovės regioninio parko kūrimo;
5.10.5. suorganizavo 10 renginių, skirtų Europos paveldo dienoms „Kultūros
paveldas ir bendruomenės“, ir 5 renginius, skirtus Europos žydų kultūros dienai „Kalbos“
(parodos, edukaciniai užsiėmimai moksleiviams, pažintiniai pasivaikščiojimai);
5.10.6. suorganizavo skulptūros, simbolizuojančios dviračių taką, ir atminimo
paminklo rašytojui V. Dautartui Šilelio k., Raudondvario sen. pastatymą;
5.10.7. suorganizavo įrengimą 14 paveldo objektų – ženklinimo informaciniais kelio
ženklais: į Lietuvos partizanų kapus, I pasaulinio karo karių kapines, piliakalnius, žydų
žudynių vietas. Inicijavo Pyplių piliakalnio tvarkybos techninio projekto rengimą. Koordinavo
V. Rėklaičio vilos rekonstrukcijos projekto ir jo įgyvendinimo darbus;
5.10.8. vykdant bažnyčių finansavimo programą 15-oje bažnyčių įrengė apsaugos ir
priešgaisrines signalizacijas, žaibosaugą, elektros instaliacijos pakeitimą kilnojamajam ir
nekilnojamajam kultūros paveldui apsaugoti. Skirtas finansavimas Lapių Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčios šventoriaus archeologiniams tyrimams.
5.11. Urbanistikos

skyriaus

specialistai

2016 m.

išnagrinėjo

daugiau

kaip

2 000 įvairių prašymų ir paklausimų, parengė atsakymus į Kauno rajono gyventojų skundus,
nagrinėjo viešųjų įstaigų ir organizacijų paklausimus įvairiais statybos, teritorijų planavimo
klausimais, sprendė įvairius klausimus, parengė per 1 100 atsakymų ir įvairaus pobūdžio
raštų. Atsižvelgdami į prašymus, specialistai tikrino, ar žemės sklypai patenka į specialiaisiais
planais nagrinėjamas teritorijas, ar galima keisti žemės sklypų paskirtį pagal Kauno rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, teikė skyriaus statybos techninių projektų
ir teritorijų planavimo dokumentų archyvo duomenis ir dokumentus.
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6.

SENIŪNIJŲ VEIKLA

6.1. Kauno rajonas apima 146,2 tūkst. ha teritoriją, kurioje yra 25 seniūnijos.
24 seniūnijos turi savo herbą ir vėliavą. Vilkijos apylinkių seniūnija rengiasi vykdyti herbo
sukūrimo procedūrą.
6.2. Gyventojų registro duomenimis,

2016 m. Kauno rajono savivaldybėje

gyvenamąją vietą buvo deklaravę 96,63 tūkst. gyventojų, t. y. 1,8 proc. daugiau nei 2015 m.
(94,94 tūkst.) (žr. 9 pav.). Seniūnijų surinktais duomenimis, 2016 m. pabaigoje Kauno rajone
faktiškai gyveno apie 104 tūkst. gyventojų.
96,63

98
93,9

Tūkst. vnt.

96
94

91,85

94,95

92,75

Gyventojų skaičius,
tūkst.

92
90
88
2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
9 pav. Kauno rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus kaita 2012–2016 m.

6.3. 2016 m. įvyko 132 seniūnaičių sueigos ir 6 seniūnų pasitarimai. Seniūnaičiai
aptarė ir priėmė rekomendacinius sprendimus seniūnijų klausimais. 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, žemės paėmimo visuomenės poreikiams klausimai. Tartasi
prekybos, kultūrinės veiklos, švenčių renginių organizavimo klausimais, iš jų – pasirengimo
Kauno rajono derliaus šventei „Rudens sambariai“. Taip pat seniūnaičiai nagrinėjo gyventojų
prašymus, atliekų rūšiavimo, medžių kirtimo, lėšų bendruomenėms remti panaudojimą.
6.4. 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
bendrus sprendimus. Seniūnijos kartu su BC organizavo renginius: Kalėdų šventes, Laisvės
gynėjų, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienas, Žolinę ir kt. renginius.
6.5. Kauno rajone 2016 m. įvyko kasmetinis konkursas, kurio metu išrinkta
gražiausiai ir geriausiai tvarkoma Kauno rajono sodyba, ūkininko sodyba ir kaimo
gyvenamoji vietovė. Kandidatus konkursui teikė seniūnijos. Konkurso komisija aplankė ir
įvertino sodybas, konkurso dalyviai buvo pagerbti šventėje „Rudens sambariai“.
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01.01.02 uždavinys. Organizuoti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms)
funkcijų vykdymą.
7.

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS

7.1. Civilinės metrikacijos skyrius 2016 m. registravo gimimo, mirties, santuokų
sudarymo ir nutraukimo, tėvystės (motinystės) pripažinimo, įvaikinimo, vardo, pavardės
pakeitimo faktus, vedė jų apskaitą, sudarė aktų įrašus, išdavė liudijimus. Apskaitė gimimo,
mirties, santuokų sudarymo ir nutraukimo įrašus, surašytus užsienio valstybėse. Keitė, taisė,
papildė, anuliavo civilinės būklės aktų įrašus, atkūrė dingusius, archyvavo ir saugojo įrašų
registravimo knygas:
7.1.1. užregistravo 951 gimimo įrašą vaikų, gimusių Kauno rajone (žr. 10 pav.);
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7.1.2. užregistravo 143 gimimo įrašus vaikų, gimusių užsienio valstybėse;
7.1.3. pripažinta 178 vaikų tėvystė, 21 kūdikį užregistravo vienišos motinos;
7.1.4. užregistravo 9 dvynių poras (2015 m. – 10 porų);
7.1.5. užregistravo 7 įvaikintus vaikus (2015 m. –7);
7.1.6. užregistravo 949 gyventojų mirties atvejus (2015 m. – 1 015) (žr. 11 pav.), iš jų
18 mirusiųjų mirties atvejai registruoti užsienio valstybėse (2015 m. – 24);
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7.1.7. įregistravo ir apskaitė 592 santuokas (2015 m. – 613), iš jų: 343 santuokos
sudarytos Civilinės metrikacijos skyriuje, 203 santuokos – bažnyčioje, 46 santuokos –
užsienio valstybėse. 18 santuokų registruota jaunavedžių pasirinktose vietose (žr. 12 pav.);
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7.1.8. vedė 5 jubiliejinių santuokų ceremonijas;
7.1.9. užregistravo 6 santuokos nutraukimo įrašus (2015 m. – 7). Kauno apylinkės
teismas sprendimus dėl santuokos nutraukimo siunčia į Kauno miesto savivaldybės
administracijos Civilinės metrikacijos skyrių santuokos nutraukimui užregistruoti;
7.1.10. užregistravo 366 gautus pranešimus, paklausimus, prašymus, raštus,
sprendimus iš piliečių, civilinės metrikacijos skyrių, teismų, prokuratūrų, notarų, ministerijų,
antstolių, migracijos tarnybų ir kitų įstaigų. Gyventojų prašymu tarpininkavo gaunant
dokumentus iš kitų Lietuvos ir užsienio valstybių civilinės metrikacijos įstaigų;
7.1.11. išsiuntė 586 dokumentus, raštus ir kitą korespondenciją;
7.1.12. surašė 729 papildymo, pakeitimo akto įrašus, parengė 147 papildymo,
pakeitimo, ištaisymo bylas ir 33 vardo, pavardės, tautybės pakeitimo bylas, išdavė
48 pažymas apie šeiminę padėtį santuokai registruoti užsienio valstybėse, 157 pažymas apie
gimimą, santuoką, ištuoką. Užregistravo 471 prašymą gauti kartotinius liudijimus. Remiantis
civilinės būklės aktų įrašais, šie prašymai tą pačią dieną patenkinti. Remiantis gyventojų
pateiktais dokumentais, apskaitytos 5 ištuokos, registruotos užsienio valstybėse;
7.1.13. išdavė griežtos atskaitomybės liudijimus: 1 562 – gimimo, 752 – santuokos;
226 – ištuokos; 1 088 – mirties; 50 – vardo, pavardės, tautybės pakeitimo.
8.

TARPŽINYBINIS ARCHYVAS

8.1. 2016 m. kaupė, apskaitė, saugojo ir naudojo VĮ Registrų centre įregistruotų
likviduojamų rajono įmonių ilgo ir trumpo saugojimo archyvinius dokumentus, teikė
metodinę ir tikrąją pagalbą Kauno rajono gyventojams, nukentėjusiems nuo 1939–1990 m.
okupacijos.
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8.2. 2016 m. į Tarpžinybinį archyvą kreipėsi 78 likviduotos akcinės bendrovės ir
individualios įmonės. 57 įmonės į archyvą perdavė saugoti 436 ilgo ir 1 898 trumpo
saugojimo bylas. Šiuo metu archyve saugoma 22 590 vienetų rajono teritorijoje veikusių
įmonių ilgo saugojimo dokumentų. Archyve saugomos likviduotų įmonių 16 003 trumpo
saugojimo bylos (žr.13 pav.). Šiuo metu archyve saugomi dokumentai sudaro 0,906 km.
25 000

20 430

Vnt.

20 000

24 010

23 331

22 629

17 835

15 243

24 735
22 590
17 805

16 003

15 000
10 000

Trumpo saugojimo
bylų skaičius
Ilgo saugojimo bylų
skaičius

5 000
0

2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
13 pav. Tarpžinybinio archyvo fonduose saugomų bylų skaičiaus kaita 2012–2016 m.

8.3. Vadovaudamasis

Bendrųjų

dokumentų

saugojimo

terminų

rodykle

Tarpžinybinis archyvas atrinko 65 įmonių ilgo saugojimo 2 581 bylą ir 208 įmonių trumpo
saugojimo 3 700 bylų, kurių saugojimo terminai baigėsi. Atlaisvino 128 metrus saugyklų
lentynų, į kurias bus dedami šiais metais likviduojamų įmonių dokumentai.
8.4. 2016 m. 4 rajono gyventojams buvo pripažintas nukentėjusiojo nuo 1939–
1990 m. okupacijos statusas.
8.5. Per ataskaitinius metus į archyvą kreipėsi likviduotose įmonėse dirbęs
501 žmogus. Gautos 669 užklausos iš įvairių Lietuvos Respublikos socialinio draudimo
skyrių dėl darbo stažo, darbo užmokesčio ir kitų įrašų tikslinimo. Atsakant į SODROS ir
gyventojų užklausas, parengtos 3 999 įvairaus pobūdžio archyvinės pažymos, turinčios
finansinę ir juridinę reikšmę (žr. 14 pav.).
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9.

TEISĖS SKYRIUS

9.1. Teisės skyrius 2016 m. teikė teisinę pagalbą Savivaldybės darbuotojams,
Tarybos nariams, komitetams, komisijoms, darbo grupėms; derino Tarybos sprendimų, mero
potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; kontroliavo, kaip laikomasi
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų Savivaldybėje; teikė pasiūlymus merui,
Administracijos direktoriui ir padaliniams dėl priimamų viešojo administravimo aktų
kokybės, įstatymų pažeidimo pašalinimo; rengė sutarčių, viešojo administravimo aktų
projektus, juos derino; siūlė priimti, pakeisti, sustabdyti ar panaikinti Tarybos sprendimus,
mero potvarkius, direktoriaus įsakymus; rengė ieškininio pareiškimus, skundus ir kitus
teisinius dokumentus, atstovavo Savivaldybės interesams teismuose ir kitose institucijose;
teikė išvadas teisės klausimais; nagrinėjo piliečių paklausimus, skundus; teikė pirminę teisinę
pagalbą rajono gyventojams; vykdė kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
9.2. Teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų derinimas. Teisės skyriaus darbuotojai
2016 m. patikrino 422 Tarybos sprendimų projektus, vizavo 419 Tarybos sprendimus,
600 mero potvarkių (veiklos ir personalo klausimais), iš jų parengė 2 potvarkius,
3 733 Savivaldybės administracijos direktorius įsakymus (veiklos ir personalo klausimais),
iš jų parengė – 112 įsakymų. Suderino 1 370 Savivaldybės vardu sudaromas sutartis ir nurodė
subjektus, atsakingus už jų įgyvendinimą (žr. 15 pav.).
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9.3. Teisės skyrius iš viso parengė 476 siunčiamuosius raštus iš jų: Savivaldybės
mero vardu 35, Savivaldybės administracijos direktoriaus vardu – 351, Teisės skyriaus – 90.
9.4. Atstovavimas Savivaldybei teismuose. Teisės skyrius 2016 m. atstovavo Kauno
rajono savivaldybei 270 bylose, iš jų: 126 bylose ieškovu (pareiškėju), 21 – atsakovu, 123 –
trečiuoju (suinteresuotuoju) asmeniu.
9.4.1. Teisės skyriaus specialistai 2016 m. parengė 133 procesinius dokumentus,
iš jų: 34 ieškinius, 57 pareiškimus, 1 skundą 2 apeliacinį (atskirąjį) skundą, parengė ir pateikė
24 atsiliepimus į ieškinius (pareiškimus), 3 atsiliepimus į apeliacinius skundus, 8 atsiliepimus

18

į atskiruosius skundus, 3 atsiliepimus į skundus, 1 tripliką.
9.4.2. 2016 m. Teisės skyriaus specialistų pareikšti ieškiniai (pareiškimai, prašymai):
9.4.2.1. už socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos nuomą – 3 635,69 Eur,
iš jų priteista 3 635,69 Eur ir ši suma išieškoma antstolio. Dėl 654,87 Eur skolos skolininkas
skolą moka dalimis. Taip pat už negyvenamųjų patalpų nuomą priteista 6 037,37 Eur skolos,
kuri sumokėta gera valia.
9.4.2.2. valstybinės žemės nuomos mokesčiui išieškoti – 90 pareiškimų ir/ar ieškinių
dėl 6 927,43 Eur. Taip pat 2016 m. buvo pabaigtos ankstesnių metų civilinės bylos ir priteista
144,84 Eur valstybinės žemės nuomos mokesčio. Dėl 1 002,44 Eur valstybinės žemės nuomos
mokesčio išieškojimo teisminis procesas tebevyksta (pareikalauta išduoti vykdomąjį raštą).
9.4.2.3. Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu ir perdavimo Kauno rajono
savivaldybės nuosavybėn – 2 ieškiniai (vyksta teisminis nagrinėjimas).
9.5. Pirminės teisinės pagalbos teikimas Kauno rajono gyventojams. Pirminė
teisinė pagalba 2016 m. buvo suteikta 455 asmenims. Šioms funkcijoms vykdyti Vyriausybė
skyrė 4 400 Eur tikslinės dotacijos.
9.6. Administracinė komisija prie Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
išnagrinėjo 22 administracinių teisės pažeidimo bylų, paskyrė 1 262 Eur baudų.
9.7. Kita veikla. Vadovaujantis Susirinkimų įstatymo nuostatomis suderinti
64 pranešimai, prašymai, raštai dėl renginių Kauno rajone. Skyriaus specialistai ir darbuotojai
dalyvavo nuolatinių ir laikinų komisijų, fondų, darbo grupių veikloje.
9.8. Viešieji pirkimai. Teisės skyrius 2016 m. skyrius įvykdė 112 viešųjų pirkimų
procedūrų, t. y., 11 proc. daugiau nei 2015 m. (101) (žr. 16 pav.). Iš jų: 76 pirkimai vykdyti
mažos vertės pirkimo būdu, 31 pirkimas – supaprastinto atviro konkurso būdu, 1 pirkimas –
supaprastintų skelbiamų derybų būdu, 4 pirkimai – per Centrinę perkančiąją organizaciją.
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Visų pirkimų vertė – 10 421,0 tūkst. Eur (žr. 17 pav.). 7-ios viešųjų pirkimų sutartys,
kurių vertė – 2 120,45 tūkst. Eur, finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis. Įvykdyta
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11 pirkimų, finansuojamų Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšomis. Šių pirkimų
procedūros buvo patikrintos, įvertintos teigiamai ir skirtas finansavimas. 3 pirkimų
procedūros buvo nutrauktos.
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Visi Savivaldybės administracijos padaliniai iš viso įvykdė 636 viešųjų pirkimų
procedūras, kurių vertė – 10 908,5 tūkst. Eur.
10.

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS

10.1. Kauno rajono savivaldybės šeimos ir vaiko reikalų komisija prie Vaiko teisių
apsaugos skyriaus 2016 m. organizavo 10 posėdžių, kuriuose svarstė vaiko globos (rūpybos)
nustatymo, socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, įrašymo į apskaitą ir išbraukimo iš
apskaitos, kitus su šeima ir vaikais susijusius klausimus. Skyriaus darbuotojai per 2016 m.
parengė 179 Administracijos direktoriaus įsakymus dėl globos (rūpybos) nustatymo,
pakeitimo, įtraukimo į socialinės rizikos šeimų apskaitą, 27 įsakymais daugiau nei 2015 m.
10.2. Kauno rajono savivaldybės apskaitoje 2016 m. gruodžio 31 d. buvo
245 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 451 nepilnametis vaikas. Per 2016 m. į apskaitą
įrašytos 54 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 75 vaikai. Palyginti su ankstesniais metais,
matyti, kad įrašomų į socialinės rizikos apskaitą šeimų mažėja (žr. 18 pav.).
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10.3. Didžiausią dalį socialinės rizikos šeimose augančių vaikų sudaro 10–14 metų
vaikai – 31,7 proc., 15–17 metų – 23,9 proc., 7–9 metų – 17,9 proc., iki 3 metų – 13,9 proc.
10.4. Per 2016 m. 61 socialinės rizikos šeima išbraukta iš socialinės rizikos šeimų
apskaitos, pagrindinės priežastys – šeima išvyko gyventi į kitą savivaldybę (36 proc.), išnyko
priežastys, dėl kurių šeima buvo įrašyta į apskaitą (29,5 proc.), šeimoje neliko nepilnamečių
vaikų (29,5 proc.).
10.5. Per 2016 m. be tėvų globos liko 71 vaikas, kuriam buvo nustatyta laikinoji
globa (rūpyba), 2016 m., kaip ir 2015 m. ir 2014 m., dažniausia tėvų globos netekimo
priežastis – tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų nesirūpino, nesidomėjo vaiku, jo
neprižiūrėjo, netinkamai auklėjo, naudojo fizinį ar psichinį smurtą, dėl to kilo pavojus vaiko
fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui (73,2 proc.). Iš viso
2016 m. gruodžio 31 d. tėvų globos netekusių vaikų buvo 254, iš jų 85 vaikai yra globojami
laikinoje globoje (rūpyboje), 169 vaikai nuolatinėje globoje (rūpyboje) (žr. 19 pav.).
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10.6. Iš 254 tėvų globos netekusių vaikų, kuriems yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė
globa (rūpyba), 160 vaikų yra globojami (rūpinami) šeimose ir šeimynose, 94 vaikai –
įvairaus tipo ir pavaldumo socialinės globos namuose. Lyginant su 2015 m. padidėjo vaikų,
globojamų (rūpinamų) institucijose, skaičius, tačiau tai yra susiję su padidėjusiu per metus
nustatytos globos (rūpybos) skaičiumi (žr. 20 pav.).
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10.7. Per 2016 m. 22 vaikams buvo nustatyta globa (rūpyba) 15-oje šeimų, iš jų
13 globėjų šeimų yra vaikų giminaičiai, laikotarpio pabaigoje 103 globėjų (rūpintojų) šeimose
buvo globojami (rūpinami) 132 vaikai. Palyginti su ankstesniais metais, bendras globėjų
(rūpintojų) šeimų skaičius sumažėjo 6 šeimomis, tačiau šiemet 8 vaikams daugiau nei 2015 m.
globa (rūpyba) nustatyta šeimoje. Per metus dažniausiai globa buvo nustatoma iki 3 metų
vaikams (19 vaikų) ir 7–9 metų vaikams (16 vaikų), tačiau didžiausią procentinę metų
pabaigoje globojamų vaikų dalį kaip ir 2012–2015 metais sudarė 10–14 metų (83 vaikai) ir
15–17 metų vaikai (80 vaikų). Mažiausią 2016 m. pabaigoje visų globojamų vaikų dalį sudarė
vaikai 4−6 metų (23 vaikai).
10.8. Per 2016 m. 21 asmeniui buvo apribota tėvų valdžia vaikų atžvilgiu, iš viso
2016 m. pabaigoje buvo 131 asmuo, kuriam yra apribota tėvų valdžia 161 vaiko atžvilgiu.
10.9. Per 2016 m. buvo 50 atvejų, kai vaikų globa (rūpyba) buvo baigta. Dažniausia
laikinosios globos pabaigos priežastis, skirtingai nei 2015 m., kai vaikas sulaukė
pilnametystės. Palyginti su praėjusiais metais, 8 atvejais mažiau globos baigimosi priežastis
buvo vaiko grąžinimas į biologinę šeimą (žr. 21 pav.).
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10.10. Skyrius, bendradarbiaudamas su VšĮ „Darnūs namai“, VšĮ Šeimos santykių
institutu toliau sėkmingai vykdė bendrą projektą, skirtą globėjų ir įtėvių atrankai, rengimui ir
tęstinės kvalifikuotos pagalbos jau globojančioms ir įvaikinusioms šeimoms teikimui.
2016 m. globėjų ir įtėvių mokymus baigė 16 šeimų (3 šeimos, norinčios įvaikinti vaiką ir
13 šeimų, norinčių globoti vaiką šeimoje), buvo surengti 60 val. trukmės mokymai
(30 susitikimų), tęstiniuose mokymuose dalyvavo 16 dalyvių, savitarpio paramos grupėje
dalyvavo 7 dalyviai.
10.11. Tėvams laikinai išvykus dirbti ir gyventi į užsienio šalis, vaikams likus
gyventi artimųjų giminaičių ar tėvų parinktose svetimų asmenų šeimose, nustatoma globa
tėvų prašymu. 2016 m. buvo 20 atvejų, kai buvo nustatyta globa (rūpyba) tėvų prašymu, iš
viso laikotarpio pabaigoje yra 44 atvejai, kai vaikams nustatyta globa (rūpyba) tėvų prašymu.
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10.12. Skyriuje gauta informacijos apie 114 atvejų, kai vaikai galimai patyrė smurtą
nuo svetimų ar artimųjų, iš jų 31 fizinio, 80 psichologinio ir 3 seksualinio smurto atvejai,
daugiausia smurto (34 vaikai) patyrė 10–14 metų vaikai, 22 vaikai iki 3-ejų metų, 20 vaikų
7–9 metų grupėje ir 23 vaikai 15–17 metų grupėje. Kasmet vis daugiau užregistruojama
smurto artimoje aplinkoje faktų, kai yra nukentėjęs vaikas: 2012 m. užregistruoti 49 atvejai,
2013 m. – 47, 2014 m. – 54 atvejai, 2015 m. – 57 atvejai. Bendradarbiaudamas su
nevyriausybinėmis organizacijomis VšĮ Šeimos santykių institutu, VšĮ Psichologinės paramos
centru, SBĮ Socialinių paslaugų centro skyriumi Krizių centru, Skyrius organizavo
patyrusiems smurtą vaikams ir jų šeimoms psichologinę ir socialinę pagalbą, išdavė
57 siuntimus gauti nemokamą psichologinę pagalbą, 96 atvejais buvo kreiptasi dėl socialinio
darbuotojo ar kitų specialistų pagalbos suteikimo šeimai ir vaikui.
10.13. Atstovaujant nepilnamečių vaikų interesams ikiteisminiuose ir teisminiuose
procesuose Skyriaus specialistai 746 kartus dalyvavo teismo posėdžiuose, apklausose
ikiteisminiuose ir teisminiuose procesuose. Nagrinėjant civilines, baudžiamąsias ir
administracines bylas teismui ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms pateikti 1 038 dokumentai, t. y.
206 dokumentais daugiau nei 2015 m. Nuo 2012 m. teisminių procesų, ikiteisminių tyrimų
daugėja, todėl ir įstaigoms pateikiamų dokumentų daugėja (žr. 1 lentelė).
1 lentelė.

Atstovavimas vaiko teisėms ir teisėtiems interesams teisme 2012–2016 m.
VTAS ikiteisminio tyrimo įstaigai / teismui pateiktų išvadų /
pažymų / buities sąlygų tyrimo aktų ir kt. dokumentų
Atstovavimas vaiko interesams
skaičius
ikiteisminiame ir teisminiame procese
2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m
Civilinėse bylose
476
652
636
607
729
Baudžiamosiose bylose
36
49
15
77
75
Administracinėse bylose
–
–
–
20
68
Iš viso:
512
701
651
704
872
VTAS ikiteisminio tyrimo įstaigai / teismui pateiktų ieškinių /
pareiškimų / prašymų / protokolų ir kt. dokumentų skaičius
Civilinėse bylose
89
126
126
112
129
Baudžiamosiose bylose
11
22
3
14
27
Administracinėse bylose
1
3
3
2
10
Iš viso:
101
153
132
128
166
Posėdžių / apklausų, kuriose dalyvavo VTAS ikiteisminiame
ir teisminiame procese, skaičius
Civilinėse bylose
571
665
631
551
565
Baudžiamosiose bylose
250
245
158
240
175
Administracinėse bylose
1
6
12
15
6
Iš viso:
822
916
801
806
746

10.14. Skyriuje 2016 m. gauti 3 774 raštai iš įvairių įstaigų ir institucijų, t. y.
368 raštais daugiau nei 2015 m., išnagrinėtas 181 gyventojų pareiškimas ir prašymas,
18 daugiau nei 2015 m. Per metus specialistai parengė 3 131 raštas (408 raštais daugiau nei
2015 m.) įvairioms institucijoms ir įstaigoms, ministerijoms, Valstybės vaiko teisų apsaugos
ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR vaiko teisių apsaugos
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kontrolieriaus įstaigai ir kitoms institucijoms. Kauno rajono savivaldybės administracijos
Vaiko gerovės komisijai pateikta 20 išvadų dėl minimalios ir vidutinės priežiūros skyrimo,
Kauno apylinkės teismui pateiktos 406 pažymos (59 pažymomis daugiau nei 2015 m.) apie
šeimas, auginančias nepilnamečius vaikus, norinčias parduoti, įkeisti ar dovanoti gyvenamąjį
būstą. Per 2016 m. registruoti 2 224 gauti ir parengti Skyriaus vidaus dokumentai, t. y.
346 dokumentais daugiau nei 2015 m.
01.02 tikslas. Diegti informacines technologijas ir plėtoti informacines paslaugas,
gerinti informacijos sklaidą.
01.02.01 uždavinys. Stiprinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų
administracinius gebėjimus, diegti informacines technologijas ir plėtoti informacines
paslaugas.
11.

BENDRASIS SKYRIUS

11.1. Informacinių technologijų (IT) valdymas. Bendrasis skyrius administravo,
prižiūrėjo ir naujino Savivaldybės kompiuterinę techniką, programinę įrangą, informacines
sistemas, interneto svetainę, diegė ir administravo elektronines paslaugas, konsultavo
darbuotojus. Per 2016 m. skyrius atliko pagrindinius darbus IT srityje:
11.1.1. visiškai atnaujino 23 kompiuterines darbo vietas, iš dalies atnaujino 27 darbo
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11.1.2. įdiegė pastato fasado švieslentės valdymo sistemą;
11.1.3. modernizavo pastato apšvietimo valdymo sistemą;
11.1.4. atnaujinto pastato viduje esančias kameras ir jų valdymo posistemę;
11.1.5. modernizavo serverinės vėdinimo sistemą;
11.1.6. inicijavo naujos interneto svetainės viešąjį pirkimą, koordinavo jos kūrimo
darbus, kurie bus baigti 2017 m. I ketvirtyje;
11.1.7. atnaujino multimedijos įrangą Tarybos posėdžių salėje;
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11.1.8. atnaujino duomenų bazių serverio laikmenų konfigūraciją;
11.1.9. visus Administracijos padalinius sujungė į vieną bendrą skaitmeninės
telefonijos tinklą, atnaujino Administracijos pastato vietinio telefonų tinklo stotelę;
11.1.10. parengė darbui ir pajungė Urbanistikos skyriaus daugiafunkcinį aparatą;
11.1.11. atnaujino Administracijos Duomenų saugos nuostatus;
11.1.12. nurašė 69 vnt. netinkamos naudoti kompiuterinės įrangos ir jos priedų.
12.

PERSONALO SKYRIUS

12.1. Kauno rajono savivaldybės administraciją 2016 m. sudarė 16 skyrių,
25 seniūnijos ir 2 struktūriniams padaliniams nepriskirti specialistai. Administracijoje dirbo
170 valstybės tarnautojų ir 186 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
12.2. Įstaigos rezultatams nemažą reikšmę turi valstybės tarnautojų patirtis. 2016 m.
Administracijoje buvo daugiau kaip pusė valstybės tarnautojų (159 asmenys), turinčių 3–21 metų
ir didesnį valstybės tarnybos stažą (2015 m. – 156). Mažesnį negu 3 metų stažą valstybės
tarnyboje turėjo tik 14 tarnautojų (2015 m. – 19) (žr. 23 pav.).
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23 pav. Kauno rajono savivaldybėje dirbančių valstybės tarnautojų stažas 2012–2016 m.

12.3. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir valstybės tarnautojų kaita,
konkursai į valstybės tarnybą:
12.3.1. 2016 m. Savivaldybės administracijoje priimta 13 darbuotojų, dirbančių pagal
terminuoto darbo sutartis, 3 darbuotojai, dirbantys pagal neterminuoto darbo sutartis.
Ataskaitiniais metais atleista 16 darbuotojų, dirbusių pagal darbo sutartis, iš kurių 7 darbuotojai,
dirbę pagal neterminuoto darbo sutartis, ir 9 – pagal terminuoto darbo sutartis. 5 darbuotojai, dirbę
pagal terminuotas darbo sutartis, perkelti dirbti pagal neterminuotas darbo sutartis (žr. 24 pav.);
12.3.2. 2016 m. buvo atleista 11 valstybės tarnautojų, iš kurių: 1 įgijęs teisę į
senatvės pensiją, 2 atsistatydino savo noru, 6 – šalių susitarimu, 1 – perkeltas į kitą įstaigą
paties prašymu, su 1 valstybės tarnybos santykiai nutrūko dėl mirties. Po konkurso į valstybės
tarnybą priimta 11 valstybės tarnautojų, 4 valstybės tarnautojai perkelti iš kitos įstaigos.
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Administracijoje 2 valstybės tarnautojai perkelti į aukštesnes pareigas juos įvertinus eilinio
vertinimo metu, 2 valstybės tarnautojai savo prašymu perkelti tarnybinio kaitumo būdu į kitas
tos pačios kategorijos pareigas;
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12.3.3. 2016 m. surengta 11 konkursų į valstybės tarnybą (žr. 25 pav.).
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12.4. 2016 m. atlikti 10-ties galimų tarnybinių nusižengimų tyrimai. Skirtos
3 tarnybinės nuobaudos. 6 atvejais tarnybinių nusižengimų tyrimo komisijos pripažino, kad
valstybės tarnautojai nepadarė tarnybinių nusižengimų, 1 atveju pripažinta, kad nusižengimas
padarytas, bet nuobauda neskirta, nes pasibaigęs tarnybinės nuobaudos skyrimo terminas.
12.5. Darbuotojų

mokymas,

kvalifikacijos

kėlimas.

2016 m.

Administracijos

darbuotojų kvalifikacijai tobulinti panaudota 21,61 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.
Kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius, tenkantis vienam Savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojui, 2016 m. sudarė 18 akademinių valandų.
12.6. Vykdydamas tarnybines funkcijas Personalo skyrius 2016 m. parengė
870 Administracijos direktoriaus įsakymus personalo klausimais; 596 įsakymus atostogų
klausimais; 396 įsakymus komandiruočių klausimais (žr. 26 pav.).

26

1 244

1 400
1 200
1 000

Vnt.

1 134

1 020
709

800
600

664

421

277

400

812

757

596

498
421

365

Įsakymų personalo
klausimais skaičius

870
396

Įsakymų atostogų
klausimais skaičius
Įsakymų komandiruočių
klausimais skaičius

200
0
2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

26 pav. Personalo skyriaus rengtų Administracijos direktoriaus įsakymų skaičiaus kaita 2012–2016 m.

VERSLO PLĖTROS IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (3)
Kauno rajono savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano 3 programą
„Kauno rajono verslo plėtros ir investicijų programa“ koordinuoja ir įgyvendina Kauno rajono
savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius.
Pagrindiniai šios programos tikslai – skatinti verslumą bei smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi ir
plėtrą, gerinti turizmo viešąją infrastruktūrą ir formuoti patrauklų regiono įvaizdį ir jį reklamuoti. Pagrindinis
dėmesys skiriamas investicijų pritraukimui, įgyvendinant Savivaldybės vykdomus projektus. Ši programa
tiesiogiai prisideda prie Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 m. strateginiame plėtros plane numatytos
veiklos kokybės gerinimo, skatinant investicijas.

03.01 tikslas. Skatinti verslumą ir smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtrą.
03.01.01 uždavinys. Skatinti verslumą teikiant paramą rajone registruotoms
įmonėms.
13.

EKONOMIKOS SKYRIUS

13.1. Pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus fiksuotus pajamų mokesčio dydžius už
veiklą, vykdomą pagal verslo liudijimus, Kauno rajone taikomi vieni mažiausių mokesčių
Lietuvoje. Savivaldybės vykdoma palanki verslui mokesčių politika įtakoja teigiamus verslo
plėtros pokyčius. Statistikos departamento duomenimis, Kauno rajone ūkio subjektų daugėja.
2016 m. registruoti 2 709 ūkio subjektai, 8,01 proc. daugiau nei 2015 m. (2 508) (žr. 27 pav.).
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13.2. Iš rinkliavų už licencijas ir leidimus į biudžetą 2016 m. surinkta
11,03 tūkst. Eur (2015 m. – 13,53 tūkst. Eur) (žr. 28 pav.). Iš vietinių rinkliavų už prekybą

Tūkst. Eur

viešose vietose (teikti paslaugas) surinkta 11,14 tūkst. Eur (2015 m. – 9,42 tūkst. Eur).
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28 pav. Kauno rajone surinktų rinkliavų už licencijas ir leidimus kaita 2012–2016 m.

13.3. Įgyvendinant mokesčių lengvatų teikimo verslui politiką, Kauno rajono verslo
subjektai, pradėję veiklą nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir įdarbinę ne
mažiau kaip pusę darbuotojų, gyvenančių Kauno rajono savivaldybėje, bus atleisti nuo žemės
ir valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių trejus metus po įsteigimo.
Pirmą kartą tam pačiam trejų metų laikotarpiui nuo šių mokesčių bus atleisti ir Kauno rajone
registruoti ir veikiantys ūkio subjektai.
13.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės ir Tabako, tabako
gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymais, siekiant sumažinti alkoholinių
gėrimų ir tabako gaminių prieinamumą, 2016 m. nutraukti 18 alkoholio ir 15 tabako licencijų
galiojimai.
13.5. Siekiant užtikrinti tinkamą prekybą ir paslaugų teikimą, mažinti administracinę
naštą viešosios paslaugos gavėjams, gerinti prekybos ir paslaugų teikimo kokybę ir
atsižvelgiant į seniūnų pateiktus siūlymus parengta nauja Kauno rajono savivaldybės
prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose tvarka, kuri nustato bendruosius mažmeninės
prekybos ar paslaugų teikimo reikalavimus Kauno rajono savivaldybės teritorijos viešosiose
vietose.
13.6. Savivaldybė remia ir skatina smulkųjį ir vidutinį verslą rajone. 2016 m.
smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondui buvo skirta 54,0 tūkst. Eur, paramą gavo
18 verslininkų, kurie įregistravę ir vykdo veiklą Kauno rajono teritorijoje.
13.7. Įgyvendinant 2016 m. bendradarbiavimo su Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmais veiklos planą, surengtas Kauno rajono verslininkų pagerbimo renginys.
13.8. Bendradarbiaujant su Kauno LEZ bendrove suplanuoti ir pradėti rengti du
Kauno rajono savivaldybės verslo projektai „Lietaus nuotekų tinklų ir susisiekimo
komunikacijų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje“ ir „Inžinerinių tinklų ir
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susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje“. Šiais projektais
bus siekiama išplėsti laisvosios ekonominės zonos inžinerinių tinklų infrastruktūrą, būtiną
tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti sumanios specializacijos srityse. Taip pat bus
skatinamas ir vietos investicijų pritraukimas į Kauno regioną, didinamas Kauno LEZ
konkurencingumas ir patrauklumas užsienio bei šalies investuotojams. Verslo srities projektai
sudaro apie 9 proc. Savivaldybės investicijų projektų (žr. 31 pav.).
13.9. 2016 m. Kauno rajono savivaldybė įgyvendino Kauno regiono integruotą
teritorijų vystymo programą. Pagal šią programą siekiant padidinti gyventojų verslumą ir
užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų
pasiekiamumą suplanuoti ir jau pradėti įgyvendinti projektai: „Garliavos miesto parko
sutvarkymas“ ir „Garliavos miesto viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas
bendruomenei ir verslui“.
03.02 tikslas. Gerinti turizmo viešąją infrastruktūrą siekiant didinti turistų srautą.
03.02.01 uždavinys. Plėtoti subalansuotą turizmo infrastruktūrą.
13.10. 2016 m. buvo tęsiamas procesas dėl kurortinės teritorijos statuso gavimo
Kačerginei, Kulautuvai ir daliai Zapyškio miestelio. Pašalinti pagrindiniai Ūkio ministerijos
įvardyti keliamų reikalavimų neatitikimai (parengtas teritorijos ribų planas, išspręstos
problemos su maitinimu ir apgyvendinimu, kempingu, gamtiniais ištekliais). Visas reikalingų
dokumentų paketas dėl kurortinės teritorijos statuso gavimo pateiktas Valstybiniam turizmo
departamentui prie Ūkio ministerijos.
13.11. 2016 m. pradėtas įgyvendinti Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios
tvarkybos ir aplinkos tvarkymo investicinis projektas. Kauno rajono savivaldybė pasirašė
panaudos sutartį su Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapija ir 10 metų perėmė valdyti ir
naudoti Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią ir aplink ją esančią teritoriją. Atlikti
bažnyčios teritorijos žvalgomieji archeologiniai tyrimai, bažnyčios interjero cheminiai,
polichromijos tyrimai ir kt.
13.12. Parengtas projekto Kauno r. Pyplių piliakalnio ir jo prieigų tvarkymo ir
pritaikymo lankyti techninis projektas.
13.13. Pradėtas rengti Nemuno pakrančių kraštovaizdžio tvarkymo techninis
projektas, kuriame numatyta gerinti Nemuno pakrančių kraštovaizdžio arealų (teritorijų)
būklę Kauno rajono savivaldybėje, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę
pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį
potencialą, išlaikant natūralų teritorijos pobūdį ir ją pritaikant gyventojų pažinimui bei
poilsiui.
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13.14. Siekiant didinti Kauno rajono viešųjų kultūros ir gamtos paveldo objektų
lankomumą ir žinomumą kartu su VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centru
pradėti įgyvendinti projektai: „Kauno marių ir Nemuno kilpų turizmo e. rinkodara“, „Nemuno
kelias (turizmo e-rinkodara)“ ir „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai (turizmo e-rinkodara)“.
13.15. Pasirašyta jungtinė veiklos sutartis su Kauno miesto savivaldybe ir pradėtas
vykdyti bendras projektas „Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir
turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.
03.03 tikslas. Užtikrinti investicijų pritraukimą Savivaldybės vykdomų programų
įgyvendinimui.
03.03.01 uždavinys. Efektyviai pasinaudoti struktūrinių fondų ir kitų finansavimo
priemonių parama.
13.16. 2016 m. buvo vykdomi 103 investiciniai projektai, kurių bendra vertė daugiau
kaip 76 mln. Eur (žr. 29 pav. ir 30 pav.). 2016 m. suplanuotų ir vykdomų ir projektų skaičius,
palyginti su 2015 m., padidėjo 26 proc. Tai vyko dėl naujo 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos finansavimo laikotarpio pradžios. Projektų finansavimo šaliniai parodyti 2 lentelėje.
163

200

134

Vnt.

150

112

103

76

100

Vykdytų projektų
skaičius

50
0
2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
29 pav. Vykdytų investicinių projektų skaičiaus kaita 2012–2016 m.

Numatoma bendra
projektų vertė,
tūkst. Eur
76 056,69

2 lentelė. 2016 m. Kauno rajono savivaldybės finansavimo šaltiniai, tūkst. Eur.
Panaudotos
Savivaldybės
Paskolinės
Valstybės
ES ir kt.
lėšos, iš viso
lėšos,
lėšos,
lėšos,
paramos lėšos,
2016 m.
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
2 671,13

573,27

742,00

100 000,00

Tūkst. Eur

80 000,00

85 334,00
73 806,77

73 447,64

69 265,82

772,63
76 056,69

Vykdomų projektų
vertė, tūkst. Eur

60 000,00

Pritrauktos ES lėšos,
tūkst. Eur

40 000,00
20 000,00

8 037,42

9 354,73

10 767,49

583,23

3 420,00

583,23

0,00
2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
30 pav. Vykdytų investicinių projektų vertės ir pritrauktų ES lėšų kaita 2012–2016 m.

30

13.16.1. Didžiausią Savivaldybės

investicijų projektų

dalį

sudaro švietimo

infrastruktūros projektai (31 proc.) (žr. 31 pav.). Pagrindiniai projektai: Garliavos meno
mokyklos rekonstrukcija (baigtas), Domeikavos gimnazijos pastato rekonstrukcija ir priestato
statyba (pradėtas), Piliuonos vidurinės mokyklos modernizavimas (pradėtas), Čekiškės
P. Dovydaičio gimnazijos atnaujinimas (pradėtas), Vaikų dienos centro įkūrimas Vilkijos
apylinkių seniūnijoje (baigtas) ir kt.
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31 pav. 2016 m. vykdyti investiciniai projektai pagal sritis, proc.

13.16.2. Vykdyti vandentvarkos srities projektai (12 proc.). Šiais projektais 2014–
2020 m. siekiama Kauno rajone atnaujinti ir sutvarkyti vandens tiekimo ir nuotekų
infrastruktūrą. Suplanuoti ir pradėti vykdyti projektai Zapyškio ir Kulautuvos mstl.,
Ilgakiemio, Padauguvos, Juragių, Ramučių, Voškonių,

Kulautuvos, Piliuonos, Bubių,

Šlienavos, Raudondvario kaimuose.
13.16.3. Didelę vykdomų projektų dalį sudaro gyvenimo kokybės gerinimo projektai
(12 proc.), iš jų pagrindiniai: Vilkijos miesto infrastruktūros atnaujinimas; Ežerėlio miesto
infrastruktūros atnaujinimas; Pagrindinių Garliavos m. viešųjų erdvių pritaikymas verslui ir
aktyviam laisvalaikiui, poilsiui.
13.16.4. Suplanuoti ir pradėti įgyvendinti turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtros
projektai (5 proc.), iš jų pagrindiniai: 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; Raudondvario dvaro infrastruktūros plėtra ir kt.
13.16.5. Socialinių paslaugų infrastruktūros srityje vykdoma 4 proc. Savivaldybės
investicijų projektų. 2016 m. pasirašyta projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kauno rajono
savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartis. Projektu siekiama prisidėti prie Kauno
rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Jo įgyvendinimo metu bus rekonstruotas
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buvusio vaikų darželio pastatas Batniavos seniūnijoje, jame planuojama įrengti 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.
13.17. 2016 m. vyko intensyvūs darbai Garliavos miesto vietos veiklos grupėje,
kurios vienas pagrindinių tikslų – atstovauti, veikti ir vienyti Garliavos miesto teritorijoje
esančius fizinius ir juridinius asmenis, tarpusavyje bendradarbiaujant siekti bendrų tikslų
įgyvendinimo. Skatinant Garliavos miesto plėtrą grupė parengė Garliavos miesto vietos
plėtros strategiją iki 2020 m., jai įgyvendinti skirtas 458,25 tūkst. Eur finansavimas, iš jų –
423,65 tūkst. Eur – ES struktūrinių fondų lėšos, 34,6 tūkst. Eur – Savivaldybės lėšos.
13.18. Vyko aktyvus pasirengimas 2014–2020 m. ES finansavimo laikotarpiui:
13.18.1. su atitinkamomis ministerijomis buvo derinami 5 priemonių aprašai;
13.18.2. parengti ir baigiami rengiami 9 investiciniai projektai;
13.18.3. parengtas ir pateiktas 21 projekto projektinis pasiūlymas finansavimą gauti;
13.18.4. parengtos ir pateiktos 6 projektų paraiškos finansavimą gauti.
13.19. Tarptautinių projektų koordinavimas. 2016 m. Ekonomikos skyrius koordinavo
Kauno rajono savivaldybės dalyvavimą partnerio teisėmis 5 tarptautiniuose projektuose:
13.19.1. „Interreg Baltijos jūros regiono programa“ (2 projektai);
13.19.2. „Interreg Europa programa“ (1 projektas);
13.19.3. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai (2 projektai);
13.20. Taip pat pateiktos paraiškos:
13.20.1. „Interreg V–A Lietuvos–Lenkijos 2014–2020 m. bendradarbiavimo
programa“ (4 paraiškos);
13.20.2. „Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–
2020 m. programa“ (2 paraiškos);
13.20.3. „2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa“ (5 paraiškos);
13.20.4. „Interreg Europa“ (1 paraiška);
13.20.5. Europos Komisijos iniciatyva „Inovatyvūs miestų sprendimai“ (1 paraiška);
13.20.6. „Europa piliečiams“ (2 paraiškos);
13.20.7. „Horizontas 2020“ (1 paraiška).
13.21. 2016 m. plėtoti ryšiai su Lenkijos Elko miesto ir rajono, Seinų
savivaldybėmis, Latvijos Daugpilio miesto savivaldybe ir Žiemgalos planavimo regionu,
užmegztas bendradarbiavimas su Lenkijos Korycino, Punsko ir Krasnopolio savivaldybėmis,
Baltarusijos Gardino miesto ir rajonų savivaldybėmis.
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ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (4)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2015–2017 m. veiklos plano 4 programą
„Žemės ūkis“, koordinuoja ir įgyvendina Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius.
Kauno rajone svarbią reikšmę turi kaimo ir žemės ūkio ekonominė ir socialinė, etnokultūrinė ir
aplinkosaugos funkcijos. Kaimo gyvenamosiose vietovėse gyvena 73,96 proc. visų rajono gyventojų, žemės ir
miškų ūkyje dirba apie 24 proc. visų rajone dirbančių gyventojų. Daugeliui kaimo žmonių žemė – pagrindinis
pajamų šaltinis. Vienas pagrindinių sėkmingos kaimo plėtros veiksnių – konkurencinga žemės ūkio veikla,
sukurianti daugiausia darbo vietų kaime.

14.

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 r. savivaldybės administracija, atsižvelgdama į žemdirbių organizacijų
pasiūlymus, Žemės ūkio rūmų ir konsultavimo tarnybos rekomendacijas, daugiausia dėmesio
skiria žemdirbių verslo sąlygoms gerinti, teikdama visapusišką informaciją apie verslo plėtrą.
ES lėšos skatina ūkininkus įsigyti našesnę žemės ūkio techniką, modernizuoti ir plėsti ūkius.
04.01.01

uždavinys.

Atlikti

melioracijos,

hidrostatinių,

drenažo

sistemų

rekonstrukcijos / remonto ir priežiūros darbus.
14.1. Iš specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybei)
funkcijoms atlikti 2016 m. gauta 219,00 tūkst. Eur, iš kurių 35,5 tūkst. Eur panaudoti
melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinei apskaitai vesti, 182,5 tūkst. Eur –
melioracijos statinių remontui, 1,0 tūkst. Eur – užtvankų remontui ir priežiūrai.
04.01.02 uždavinys. Skatinti pažangų ūkininkavimą.
14.2. 2016 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 2016 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 2016“; atliko banko palūkanų už ilgalaikius ir trumpalaikius
kreditus skaičiuotę; priėmė 70 prašymų kompensuoti pasėlių draudimo įmokas ir
172 paraiškas dėl paramos bičių laikytojams, už papildomą bičių maitinimą.
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14.3. Kauno rajone 2016 m. įregistruotos buvo 4 306 žemės ūkio ir kaimo valdos,
65 valdomis daugiau nei 2015 m. (4 241 valda), registruotų ūkininkų ūkių per 2016 m.
padaugėjo 121 ūkiu ir registruose buvo įrašyti 3 707 ūkiai (2015 m. – 3 586) (žr. 32 pav.).
4 250

4 134

4 243
3 547

3 368

4 306

4 241

3 707

3 586

3 426

Registre įregistruotų žemės
ūkio valdų skaičius

Vnt.

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

Registre įregistruotų
ūkininko ūkių skaičius

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

32 pav. Kauno rajone įregistruotų žemės ūkio valdų ir ūkininko ūkių skaičiaus kaita 2012–2016 m.

14.4. 2016 m. įregistruotos 2 455 pasėlių deklaracijos, t. y. 8,29 proc. mažiau, nei
2015 m. (2 677), pieno kvotų ataskaitiniais metais nebuvo registruota (žr. 33 pav.).
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14.5. Žemės ūkio skyrius 2016 m. atliko 1 365 priemonių techninę apžiūrą, už
6,34 tūkst. Eur; įregistravo 1 090 žemės ūkio technikos vienetų, už 17,23 tūkst. Eur, iš jų:
866 traktorius, 117 traktorių priekabų ir 107 javų kombainus (žr. 34 pav.).
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KOMUNALINIO ŪKIO PLĖTROS IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA (5)
Programoje įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu savivaldybei priskirtos
šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo ir valymo organizavimo bei statinių naudojimo
priežiūros funkcijos. Įgyvendinant programą siekiama:
✓ didinti gyventojų, besinaudojančių centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema,
skaičių;
✓ gerinti komunalinių paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Kauno rajono savivaldybės strateginio 2015–2017 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.
05.01.01

uždavinys.

Gerinti

teikiamų

komunalinių

paslaugų

kokybę

ir

prieinamumą.
15.

APLINKOS SKYRIUS

15.1. Vandentvarka. Savivaldybė kartu su UAB „Giraitės vandenys“ įgyvendino
investicinius projektus, kuriais siekiama užtikrinti kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir
nuotekų tvarkymą, modernizuojant ir išplečiant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūrą Kauno rajone. Įgyvendinus vykdomus vandentvarkos projektus pagerės Kauno
rajono gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybė, mažės nuotekų kartu ir Nemuno
tarša, mažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša, gerės sanitarinė aplinkos būklė, bus
išplėsti centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai, sudarytos sąlygos didesniam vartotojų
skaičiui prisijungti prie tinklų. Pasinaudojant finansine parama pagal 2007–2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą tiesti vandens tiekimo ir nuotekų tinklai, įrengti ir
rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai, nuotekų siurblinės. Per 2012–2015 m. laikotarpį buvo
vykdomi ir baigti projektų rangos darbai. Tačiau gyventojų prijungimo prie nutiestų
infrastruktūros tinklų procesas dar vykdomas, siekiant prijungti planuotą gyventojų skaičių.
Duomenys apie prijungtų gyventojų skaičių (įgyvendintų projektų) pateikti 3 lentelėje.
3 lentelė.

Duomenys apie planuojamą ir faktišką prijungtų gyventojų skaičių per 2012–2016 m.
Prijungtų prie sistemų gyventojų
skaičius 2012–2016 m.
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15.2. Buitinių nuotekų valymo įrenginių statyba ir rekonstravimas, centralizuotų
vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. Be darbų, atliktų įgyvendinus projektus, 2016 m. ir
toliau buvo vykdomi vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimo darbai Zapyškio mstl.,
Kačerginės mstl., Karmėlavos mstl., Karmėlavos II k., siekiant prijungti planuotą gyventojų
skaičių. Nurodytose vietovėse 2016 m. vandentiekio ir nuotekų tinklui nutiesti panaudota
142,9 tūkst. Eur biudžeto lėšų. 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“, 2016 m. vyko
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros Kauno rajone
(2014–2020 m. I etapas)“ projektinio pasiūlymo parengiamasis procesas.
15.3. Vandens gerinimo stočių, gręžinių įrengimas, kito turto įsigijimas. Didelis
dėmesys 2016 m. skirtas geriamojo vandens kokybei užtikrinti. Pradėti vandens gerinimo
įrenginių įrengimo darbai Lapių k., 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
2016 m. panaudota 338,9 tūkst. Eur. Siekiant užtikrinti geriamojo vandens tiekimą
vartotojams Užliedžių k., Lapių mstl., Raudondvario k. ir kitose vietovėse buvo įrengti
vandens gręžiniai, išleista 70,9 tūkst. Eur.
15.4. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo objektų priežiūra ir remontas. Paviršinių
(lietaus) nuotekų tinklo priežiūros darbai 2016 m. buvo vykdomi Čekiškės mstl., Užliedžių k.,
Giraitės k., Raudondvario k., Garliavos m., Daugėliškių k., Pagynės k., Vilkijos m., Ramučių
k., Neveronių k., Karmėlavos k., Liučiūnų k., Panevėžiuko k., Babtų mstl. Lietaus nuotekų
tinklo priežiūros darbams atlikti panaudota 34,7 tūkst. Eur.
15.5. Šilumos ūkis. Subsidijos. Lengvatinės šilumos kainos taikymas kasmet
reikalauja Savivaldybės biudžeto lėšų. 2016 m. subsidijoms už gyventojams lengvatinėmis
kainomis tiekiamą šilumą buvo skirta 52,4 tūkst. Eur, t. y. 6,12 proc. daugiau nei 2015 m.
(49,38 tūkst. Eur) ir 23,05 proc. mažiau nei 2012 m. (68,1 tūkst. Eur) (žr. 35 pav.).
Savivaldybė subsidijuodama šilumos kaina lengvina dalies Pakaunės gyventojų mokesčių
naštą.
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05.01.02 uždavinys. Didinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių
energijos išteklių panaudojimą.
15.6. Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas). Kauno rajono savivaldybė
2013 m. patvirtino daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo namuose programą,
kurios įgyvendinimo administratoriumi paskirtas UAB Komunalinių paslaugų centras. Pagal
šią programą Kauno rajone iki 2016 m. gruodžio 31 d. renovuoti 37 daugiabučiai, vykdoma
2 namų statybos darbų pridavimo procedūra. Šių daugiabučių renovaciją planuojama baigti iki
2017 m. gruodžio 31 d. Bendra 39 projektų vertė – 10 688,25 tūkst. Eur, skirtas finansavimas
– 4 817,49 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., o statybos rangos darbai
kompensuoti 40 proc. Lietuvos valstybės ir ES lėšomis.
15.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2016 m. rugpjūčio 26 d.
paskelbtas kvietimas savivaldybėms teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti. Pagal
šį kvietimą Kauno rajono savivaldybė atnaujins dar 9 daugiabučius. Parengtų projektų
įgyvendinimas bus finansuojamas nuo 2017 m. I pusmečio. Jei projektas bus pradėtas ir
įgyvendintas per 2017 m., jam bus skiriama 35 proc. parama energijos efektyvumą didinančių
priemonių rangos darbams ir 50 proc. projekto parengimo (įskaitant atvejus, kai projektavimo
darbai perkami kartu su statybos rangos darbais), statybos techninės priežiūros išlaidų bei
projekto įgyvendinimo administravimo paslaugoms tenkančių išlaidų kompensacija.
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TURTO ADMINISTRAVIMO PROGRAMA (6)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2015–2017 m. veiklos plano 6 programą „Turto
administravimas“ koordinuoja ir įgyvendina Ekonomikos skyrius.
Programa siekiama užtikrinti strategiškai orientuotas nekilnojamojo turto administravimo kryptis,
efektyvų ir racionaliai pagrįstą turto administravimą, kontrolę Kauno rajono savivaldybei valdant, naudojant
Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, taip pat iš valstybės patikėjimo teise bei panaudos pagrindais gautą
turtą. Programa padeda įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės politiką aprūpinant socialiniu būstu Kauno rajono
gyventojus. Siekiama išplėsti būsto pasirinkimo galimybes gyventojams ir užtikrinti efektyvų esamo būsto
naudojimą, priežiūrą, atnaujinimą ir modernizavimą. Tai turi iš esmės pagerinti Savivaldybės turimo būsto
fondo būklę, išsaugoti ir padidinti jo vertę.

16.

EKONOMIKOS SKYRIUS

06.01. tikslas. Užtikrinti efektyvų Savivaldybės turto naudojimą.
06.01.01. uždavinys. Rengti nekilnojamojo turto ir žemės sklypų kadastrinius
matavimus ir tvarkyti turto registrą.
16.1. 2016 m. Ekonomikos skyrius ir seniūnijos suformavo 84 Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, sudarė 28 žemės sklypų panaudos sutartis,
teisiškai įregistravo 40 žemės sklypų.
16.2. 2016 m. įregistravo 1,2 km rajono kelių. Iš viso nuosavybės teise Kauno
rajonui priklausančių įregistruotų kelių yra 541,4 km, likę neįregistruota 1 281,4 km.
16.3. Nereikalingas, netinkamas naudoti, nusidėvėjęs Savivaldybei priklausantis
turtas buvo nuomojamas, nurašomas, parduodamas aukcionuose ar likviduojamas:
16.3.1. vykdant Savivaldybės turto nuomą 2016 m. surengta 13 Savivaldybės
materialiojo turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdžių; papildomai išnuomota
326,73 kv. m negyvenamųjų patalpų (žr. 36 pav.), vandens bokštas Šviesos g. 18, Kluoniškių
k., Zapyškio sen.; nutrauktos 7 nuomos sutartys (1 pardavus turtą viešo aukciono būdu,
4 nuomininko prašymu, 2 dėl nuomininkų įsipareigojimų nevykdymo); pratęstos 25 nuomos
sutartys; baigėsi ir nebuvo pratęstos 2 nuomos sutartys; didžioji dalis atsilaisvinusių patalpų
vėl išnuomota viešo konkurso būdu ar suteiktos pagal panaudos sutartį;

kv. m

2000
1500

1727,2

1690,13
1090,93

Išnuomotos
negyvenamosios
patalpos, kv. m

1000
500

336,14

326,73

0
2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
36 pav. Išnuomoto negyvenamųjų patalpų ploto kaita 2012–2016 m.

38

16.3.2. Savivaldybei priklausantis turtas teikiamas panaudai kitoms įstaigoms
įgyvendinti Savivaldybės funkcijas. 2016 m. sudarytos 29 negyvenamųjų patalpų panaudos
sutartys ir suteikta 6 940,15 kv. m negyvenamųjų patalpų valdyti ir naudoti panaudos
pagrindais. Didžioji dalis negyvenamųjų patalpų suteikta viešosioms įstaigoms, kurių
dalininkė yra Kauno rajono savivaldybė, kiti panaudos gavėjai – viešosios įstaigos,
vykdančios veiklą socialinėje srityje, Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
asociacijos, labdaros ir paramos fondas. Naujų sutarčių ženklų padidėjimą lėmė nutrauktos
neterminuotos ir pasibaigusios terminuotos panaudos sutartys. Nutraukta 19 negyvenamųjų
patalpų panaudos sutarčių, iš kurių 9 neterminuotos. Atsilaisvinusios patalpos (Savanorių
prospekte 371, Kaune, Ilgakiemyje, Ežerėlyje, Piliuonoje) naudojamos Savivaldybės
reikmėms, perduotos kitiems panaudos gavėjams, patikėtiniams, likusios nepanaudotos
patalpos (296,50 kv. m pastatas Ežerėlyje) įtrauktos į viešame aukcione parduodamo Kauno
rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą;
16.3.3. 2016 m.

patikėjimo

teise

valdyti,

naudoti

ir

disponuoti

perduota

3 456,89 kv. m Savivaldybės negyvenamųjų patalpų. Didžioji dalis šių patalpų perduota
Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigoms: Giraitės darželiui (turtas įgytas skelbiamų
derybų būdu), Garliavos meno, Batniavos ir Panevėžiuko pagrindinėms mokykloms.
Neveronių gimnazijai, Rokų mokyklai-darželiui ir UAB „Giraitės vandenys“;
16.3.4. Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigoms valdyti naudoti ir disponuoti
patikėjimo teise 2016 m. perduotas ir kitas Savivaldybės turtas: transporto priemonės,
kompiuterinė įranga, baldai, sporto inventorius, smulki buitinė technika, virtuvės reikmenys,
dviračių stoginės su stovais, vandens šildymo katilai (žr. 37 pav.);
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37 pav. Savivaldybės turto, išskyrus nekilnojamąjį, perduoto valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo
teise verčių kaita 2012–2016 m.

16.3.5. organizuojant turto nurašymo procedūras per ataskaitinius metus įvykdyta
19 Savivaldybės turto apžiūrų, surengė 19 valstybės ir Savivaldybės turto pripažinimo
nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo Nuolatinės komisijos

39

posėdžių, kurių metu pripažinta nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašyta
1 147 vnt. Savivaldybės ir valstybės turto už 741,71 tūkst. Eur. Ekonomikos skyrius parengė
9 Savivaldybės tarybos sprendimus dėl Savivaldybės ir valstybės turto pripažinimo
nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo ir 38 Administracijos
direktoriaus įsakymų dėl Savivaldybės turto nurašymo;
16.3.6. organizuojant turto pardavimą įvyko 16 nekilnojamojo turto pardavimo viešo
aukciono organizavimo ir vykdymo komisijos posėdžių. Į Savivaldybės nekilnojamojo turto ir
kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą įtraukta 12 naujų objektų. Parengtos nekilnojamojo turto
viešo aukciono sąlygos ir surengtas 51 aukcionas, kur buvo parduodamas 21 nekilnojamojo
turto objektas, iš jų 17 objektų buvo parduoti (žr. 38 pav.). Už parduotą Savivaldybės
nekilnojamąjį turtą ir šiam turtui priskirtus žemės sklypus 2016 m. gauta 216,45 tūkst. Eur

Vnt.

(179,04 tūkst. Eur už objektus ir 37,41 tūkst. Eur už žemės sklypus) (žr. 39 pav.).
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16.4. Savivaldybė 2016 m. skelbiamų derybų būdu įgijo 1 031,51 kv. m mokslo
paskirties pastatą su kiemo statiniais, žemės sklypu, komunikacijomis ir inventoriumi
A. Šapokos g. 72, Vijūkų k., Užliedžių sen. Neskelbiamų derybų būdu įsigijo sandėlius
A. Merkio g. 1, Lapėse.
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16.5. Investiciniais projektais buvo didinama Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių pastatų vertė. Didžiausią įtaką vertės padidėjimui 2016 m. turėjo Vilkijos
kultūros centro salės remontas, Batniavos pagrindinės mokyklos remontas, Garliavos meno
mokyklos rekonstrukcijos darbai, „Vaikų dienos centro įkūrimas Vilkijos apylinkių
seniūnijoje“ (žr. 40 pav.).
2 166,19

2 500,00

2 097,27

Tūkst. Eur

2 000,00
Savivaldybės turto
verčių padidėjimas,
tūkst. Eur

1 230,73

1 500,00
1 000,00
500,00

85,33

51,32

0,00
2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
40 pav. Savivaldybės turto verčių padidėjimo dėl rekonstrukcijos ir remonto darbų, kaita 2012–2016 m.

16.6. Daugėja Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn perduodamo valstybės turto.
2016 m. iš valstybės perimta turto už 1 474,82 tūkst. Eur (žr. 41 pav.). Iš Sveikatos apsaugos
ministerijos perimti inžineriniai statiniai Šlienavos ir Žiegždrių kaimuose, Samylų sen.
perduoti UAB „Giraitės vandenys“ valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise šilumai ir
geriamam vandens tiekti ir nuotekoms tvarkyti. Gautos negyvenamosios patalpos
Raudondvario k. ir Liepų g. 15, Garliavoje. Rekonstravus pastarąjį pastatą ir pritaikius jį
ikimokyklinio ugdymo reikmėms, jame įkurtas vaikų darželis. Iš Švietimo ir mokslo
ministerijos Švietimo aprūpinimo centro gautos transporto priemonės (mokykliniai autobusai)
perduotos Zapyškio ir Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėms mokykloms.
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41 pav. Savivaldybės nuosavybėn perimto valstybės turto verčių kaita 2012–2016 m.

16.7. 2016 m. skyrius tęsė bešeimininkio (ar nenustatytų savininkų) turto įteisinimą.
Vykdė 32 objektų įteisinimo procedūras, nustatė 28 naujus bešeimininkius objektus, pateikė
4 prašymus teismui dėl turto pripažinimo bešeimininkiu.
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06.01.02 uždavinys. Efektyviai plėtoti ir modernizuoti socialinio būsto sistemą.
16.8. Savivaldybės būsto fonde yra 534 gyvenamosios patalpos, iš jų socialinio būsto
fondo kaip Savivaldybės būsto fondo dalies sąraše – 155.
16.9. Per 2016 m. buvo pasirašytos 26 Savivaldybės ir socialinio būsto nuomos
sutartys, iš jų: 7 gyvenamųjų patalpų pripažinti pagrindiniais nuomininkais; 13 gyvenamųjų
patalpų išnuomota asmenims (šeimoms), įrašytiems į Kauno r. asmenų ir šeimų, turinčių teisę
į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus; 1 keitė būstą; 5 nuomos sutartys pratęstos; 8 socialinių
būstų nuomininkams leista nuomoti kaip Savivaldybės būstą rinkos kainomis. Nutraukta
10 nuomos sutarčių.
16.10. 2016 m. Socialinės paramos informacinėje sistemoje SPIS buvo tikslinami
asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, 6 sąrašai, kuriuose įrašytos
172 šeimos (žr. 42 pav.): jaunų šeimų sąraše – 22, bendrajame – 68, neįgalių asmenų
(šeimų) – 41, šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių), – 25, likusių be tėvų globos
asmenų ir jų šeimų – 10, socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų
pagerinimą – 6 (žr. 43 pav.). 2016 m. 31 asmens ir šeimos, turinčios teisę į paramą būstui
išsinuomoti, prašymas suvestas į SPIS.
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16.11. Kauno rajono savivaldybei būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos
mokesčių dalies kompensacijoms 2016 m. skirta 5,5 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialių
tikslinių dotacijų. Pasiūlymai pasinaudoti šiomis kompensacijomis buvo išsiųsti visiems
asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Kauno r. asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui
išsinuomoti sąrašus. Būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija 2016 m. buvo išmokėta
keturioms šeimoms, kompensuota 1,45 tūkst. Eur ir 57,86 Eur panaudota administravimui.
16.12. Valstybės biudžeto lėšų socialinio būsto įsigijimui 2016 m. neskirta.
16.13. 2016 m. vykdant Savivaldybės būsto pardavimus parengtos 37 apmokėjimo
pažymos, 41 įkainojimo aktas, parengti 35 būstų dokumentai turtui vertinti. Suorganizuotos
4 komisijos, sudarytos nustatyti nuomininko išlaidas, patirtas nuomos metu gerinant
Savivaldybės būstą, posėdžiai, apsvarstyti 14 nuomininkų prašymai, surašyti 4 protokolai.
Parengti 9 Tarybos sprendimai dėl Savivaldybės būtų pardavimo, leista parduoti 37 butus

Vnt.

(žr. 44 pav.), sudarytos 23 pirkimo ir pardavimo sutartys.
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16.14. Už parduotus Savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus
gautos lėšos 174,94 tūkst. Eur bus panaudotos pastatams rekonstruoti ir pritaikyti būsto
paskirčiai (žr. 45 pav.).
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16.15. Organizuojant Savivaldybės būsto ir socialinio būsto būklės gerinimą
Savivaldybėje sudaryta ir veiklą vykdo Gyvenamųjų patalpų remonto fondo taryba. Šiam
fondui 2016 m. buvo skirta 82,96 tūkst. Eur, iš jų: 52,96 tūkst. Eur, gauti iš nuomos mokesčio
ir 30,0 tūkst. Eur biudžeto lėšų (žr. 46 pav.). 2016 m. įvyko 12 fondo tarybos posėdžių,
suremontuota 40 gyvenamųjų patalpų.
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46 pav. Gyvenamųjų patalpų remonto fondo lėšų kaita 2012–2016 m.

16.16. 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 „LABBIS Apskaita“ programą.
16.17. 2016 m. Ekonomikos skyrius išsiuntė 596 raštus socialinio būsto nuomos,
valstybės garantijos turėtojų ir kt. klausimais, parengė 7 Tarybos sprendimų projektus,
54 Administracijos direktoriaus įsakymus.
16.18. Surinko reikiamus dokumentus ir sukvietė 11 Administracijos komisijos
būsto problemoms spręsti posėdžių, kuriuose apsvarstyti 74 klausimai, surašė 11 posėdžių
protokolų.
16.19. Išdavė 10 pažymų apie teisę į paramą būstui įsigyti, naudojantis valstybės iš
dalies kompensuojamais būsto kreditais.
16.20. Teikė statistinius duomenis valstybinėms institucijoms. Surinko informaciją
apie valstybės garantijų turėtojų įsipareigojimų vykdymą.
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APLINKOS IR SVEIKATINIMO PROGRAMA (7)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2015–2017 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.
Viena iš svarbių valstybės aplinkosaugos politikos krypčių – užtikrinti visuomenės teisę į saugią ir
švarią aplinką. Šia programa yra įgyvendinamas vienas iš Savivaldybės strategijos prioritetinių tikslų – saugi ir
švari aplinka. Siekti šio tikslo įmanoma tik vadovaujantis darnaus vystymosi pagrindiniu principu – ekonominė
ir socialinė plėtra įmanoma tik suderinus su saugios ir sveikos aplinkos išsaugojimu. Visose rengiamose ir
vykdomose Savivaldybės strateginės plėtros programose nuolat turi būti integruojami pagrindiniai
aplinkosaugos politikos principai.
Savivaldybės aplinkos ir sveikatinimo programa skirta teritorijos aplinkos kokybei gerinti,
kraštovaizdžio ir bioįvairovės apsaugai ir neigiamam poveikiui aplinkai mažinti. Įgyvendinant regioninę atliekų
tvarkymo sistemą yra tobulinama komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūra, specifinių atliekų tvarkymo
sistemos, taip pat tvarkomos bešeimininkės atliekos ir vykdoma jų atsiradimo prevencija. Vykdoma Savivaldybės
visos teritorijos aplinkos kokybės stebėsena. Skatinama ir remiama žaliųjų plotų plėtra seniūnijose, prižiūrima
saugomos teritorijos ir objektai. Ekologiškai pažangiai visuomenei ugdyti, įgyvendinama ilgalaikė suaugusiųjų
rajono gyventojų švietimo programa ir remiamas moksleivių švietimas aplinkosaugos srityje.

07.01 tikslas. Optimizuoti regioninį atliekų tvarkymo tinklą.
07. 01. 01 uždavinys. Įdiegti ir plėtoti šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą.
17.

APLINKOS SKYRIUS

17.1. .Diegdamas šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą Aplinkos skyrius 2016 m.
patikslino Savivaldybės komunalinių atliekų konteinerių išdėstymo vietų schemą. Kartu su
Ekonomikos skyriumi parengė investicinį projektą ,,Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra“, paraišką pateikė Aplinkosaugos projektų valdymo agentūrai. Projektu
planuojama įrengti 187 aikšteles, skirtas komunalinėms ir rūšiuojamoms atliekoms surinkti.
17.2. 2016 m. tęsė Kauno rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems
gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programą, pagal kurią
gyventojams suteikiama galimybė nemokamai Lapių sąvartyne palikti asbesto atliekas. Šiai
programai panaudota 7,18 tūkst. Eur SAARS programos lėšų.
17.3. 2016 m. iš 682 ha seniūnijų prižiūrimų bendro naudojimo teritorijų išvežta ir
sutvarkyta 419 t bešeimininkių atliekų, išlaidos – 33,73 tūkst. Eur. Nelegalių sąvartų
atsiradimo prevencijai vykdyti seniūnijų rekreacinėse vietose sezono laikotarpiu (6 mėn.)
buvo pastatyti 23 buitiniai atliekų konteineriai, jų tuštinimas kainavo 7,96 tūkst. Eur.
Sutvarkyta 149 t bešeimininkių padangų, tam panaudota 3,51 tūkst. Eur SAARS programos
lėšų. Visos rajono seniūnijos balandžio mėnesį labai aktyviai dalyvavo kasmetinėje
respublikinėje švarinimosi akcijoje „Darom 2016“, išlaidos šiai akcijai buvo 9,92 tūkst. Eur.
17.4. 2016 m. buvo nupirktos 79 dėžės šunų ekskrementams surinkti, kurios įrengtos
seniūnijose viešose vietose aplinkos švarai palaikyti.
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07.02 tikslas. Užtikrinti aplinkos kokybę.
07.02.01 uždavinys. Palaikyti ir gerinti aplinkos kokybę, saugoti biologinę įvairovę.
17.5. Pagal patvirtintą Kauno rajono teritorijos stebėsenos 2014–2020 m. programos
priemonių planą, siekiant nustatyti aplinkos kokybės pokyčius, buvo atlikti tvenkinių ir upių
vandens būklės, laukų augalijų bendrijų, požeminio vandens cheminės sudėties pokyčių
Bubių k. buvusio pesticidų sandėlio sutvarkytoje teritorijoje, Pyplių, Patamulšėlio ir
Bernatonių kaimų šachtinių šulinių geriamojo vandens kokybės tyrimai. Atlikti oro taršos,
triukšmo, elektromagnetinio poveikio, paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės
vertinimai Kačerginės ir Kulautuvos miesteliuose. Taip pat atlikti išsamūs Garliavos Maišiaus
upelio tvenkinio vandens tyrimai. Tyrimų duomenys ir ataskaita skelbiama interneto
svetainėje www.kaunormonitoringas.lt. Taip pat buvo atliekama privaloma maudyklų
Kulautuvos seniūnijos tvenkinio ir Vilkijos apyl. seniūnijoje Dubysos vandens taršos
stebėsena, visiems šiems tyrimams išleista 19,17 tūkst. Eur.
17.6. Žaliųjų plotų plėtrai Babtų, Karmėlavos, Raudondvario, Taurakiemio, Alšėnų,
Rokų, Čekiškės, Ežerėlio ir Domeikavos seniūnijų bendro naudojimo teritorijose buvo
įvykdyti želdinių atsodinimo darbai (atsodinti 239 medžiai ir 1 508 krūminiai augalai),
kainavę 15,66 tūkst. Eur. Buvo toliau įgyvendinamas Garliavos m. Vytauto gatvės želdinių
pertvarkymo projekto IV etapas – pasodintos 45 kietalapės rutulinės slyvos, 20 glaustašakių
ąžuolų, 170 didžiųjų tujų. Įgyvendinti Batniavos sen. administracinio pastato, Raudondvario
naujųjų kapinių, Kačerginės sen. centrinės teritorijos dalies, Lapių pagrindinės mokyklos
sklypų apželdinimo projektai, pradėtas įgyvendinti Domeikavos kaimo viešųjų erdvių
želdinimo projektas, kuriems panaudota 48,48 tūkst. Eur. Iš viso pasodinta 748 nauji želdiniai.
Vilkijos apyl., Garliavos, Batniavos, Neveronių seniūnijose buvo pašalinti pavojų
gyventojams ir eismui keliantys ligoti, peraugę, išpuvę 39 medžiai (8,24 tūkst. Eur).
17.7. Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms remti Kauno,
Dubravos, Šakių miškų urėdijoms ir ūkininkui G. Špokauskui buvo skirta 17,56 tūkst. Eur.
17.8. 2016 m. buvo sprendžiamos ir komunalinių nuotekų tvarkymo problemos –
suremontuoti Ežerėlio m. ir Lapių mstl. nuotekų šalinimo įrenginiai, parengtas Netonių k.
nuotekų šalinimo įrenginių techninis projektas, panaudota 54,80 tūkst. Eur.
17.9. Įgyvendinant Kauno r. savivaldybės dviračių takų plėtros programos priemonę
„Dviračių stovų įrengimas Kauno r. mokyklose“, Ežerėlio pagrindinei mokyklai ir Neveronių
gimnazijai buvo įrengtos stoginės ir dviračių stovai, šiai priemonei skirta 16,29 tūkst. Eur.
17.10. VšĮ Kauno rajono priešgaisrinei saugos tarnybai skirta 1,45 tūkst. Eur įsigyti
universalių birių sorbentų, naftos produktų skaidytojų, ploviklių.

46

17.11. Parengtas Margininkų k. Taurakiemio sen. pesticidais užterštos teritorijos
sutvarkymo planas ir Aplinkosaugos projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška gauti
Europos Sąjungos finansavimą.
07.02.02 uždavinys. Gerinti gyventojų aplinkosaugos švietimą ir skatinti
bendruomenines iniciatyvas šioje srityje.
17.12. Rajono suaugusiųjų gyventojų švietimui aplinkosaugos srityje vykdyti ir
siekiant ugdyti atsakingą visuomenės požiūrį į aplinką, įgyvendintas ilgalaikės Kauno rajono
suaugusiųjų aplinkosaugos švietimo 2014–2020 m. programos 2016 m. priemonių planas.
VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras suorganizavo Judriosios savaitės ir
Energetikos dienos renginius: 6 rajono mokyklų 883 mažieji moksleiviai ir jų tėvai sėkmingai
dalyvavo europinio projekto „Eismo gyvatėlė“ kompanijoje, energetikos tematika surengtas
protų mūšis rajono seniūnijų komandoms. Dalyvavo komandos iš 6 seniūnijų.
17.13. Kačerginės

ir

Zapyškio

seniūnijose

organizuotos

diskusijos

apie

aplinkosaugos srities tikslus, jų įgyvendinimą bei reikšmę, nuotekų tvarkymo svarbą.
Organizuotos akcijos, skatinančios tausojantį vartojimą ir atliekų vengimą: 2 dienų renginys
Neveronių seniūnijoje („blusturgis“ ir seminaras – diskusija apie antrinį daiktų panaudojimą,
atliekų vengimą ir mažinimą), skaitytos paskaitos Kačerginės sen. gyventojams apie darnų
vartojimą ir atliekų tvarkymo aktualijas.
17.14. Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams 5-iose seniūnijose (Domeikavos,
Babtų, Neveronių, Garliavos ir Lapių) surengtas paskaitų ciklas darnios gyvensenos tema.
17.15. Tobulinant seniūnijų ir Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikaciją,
bendradarbiaujant su Utenos rajono savivaldybe, surengtas išvažiuojamasis pažintinis
renginys kraštovaizdžio architektūros ir želdynų priežiūros tema. Renginio metu susipažinta
su Utenos kraštovaizdžio architektūros ir želdynų priežiūros įgyvendintais projektais.
17.16. Parengta ir paskelbta visuomenei šviečiamoji medžiaga apie klimato kaitą ir
energetiką, išspausdinta 3 000 lankstinukų ,,Daugiabučių namų atnaujinimas Kauno rajone“,
panaudota 11,32 tūkst. Eur (žr. 47 pav.).
17.17. Rajono moksleivių švietimui aplinkosaugos srityje vykdyti mokykloms
užsakyti gamtosaugos žurnalai ir laikraščiai už 1,93 tūkst. Eur. Mokinių ekologinei kultūrai
ugdyti, mokyklų ir seniūnijų bendradarbiavimui skatinti buvo surengtas kasmetinis
moksleivių aplinkosaugos projektų „Moksleiviai – bendruomenei“ konkursas ir Veiksmo
diena, dalyvavo 17 rajono mokyklų.
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47 pav. Lėšų, skirtų Aplinkos ir sveikatinimo programos priemonėms įgyvendinti, kaita 2012–2016 m.

17.18. Civilinės saugos veikla. 2016 m. Aplinkos skyrius sušaukė 4 ekstremaliųjų
situacijų komisijos posėdžius, kurių metu buvo vertinama civilinės saugos būklė Kauno rajone,
aptartos situacijos dėl pavojingų medžiagų sandėliavimo prie UAB „Jukneda“ sandėlių
Eigirgalos k, Domeikavos sen., dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos, buvo patvirtintas rajono
ūkio subjektų ir kitų įstaigų, kuriose privaloma atlikti civilinės saugos būklės kompleksinius
(planinius) patikrinimus, sąrašas. 2016 m. ekstremalios situacijos nebuvo, bet užfiksuota
11 ekstremalių įvykių (žr. 48 pav.).
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17.19. Viešosios tvarkos poskyris. 2016 m. patikrino 370 apleistų žemės sklypų ir
surašė 38 įspėjimus, iš kurių 16 savininkų nedelsdami susitvarkė savo sklypus, 6 žemės
sklypų savininkai prašė atidėti šienavimo terminą iki kitų metų pavasario, 10 savininkų
reikalavimų neįvykdė, todėl jiems buvo pateikti kvietimai surašyti administracinės teisės
pažeidimo protokolus, 6 išsiųsti įspėjimai sugrįžo atgal, nes savininkai nebuvo rasti.
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Dalyvaujant UAB „Giraitės vandenys“ atstovams, vykdė nuotekų tinklų patikrinimus.
Apžiūrėjo 750 sklypų, surašė 291 įspėjimą asmenims dėl gamtos teršimo nuotekomis ar
neteisėto prisijungimo prie buitinių ar lietaus nuotekų tinklo, iš kurių 141 asmuo nedelsdamas
pašalino pažeidimus. Patikrino 180 Savivaldybės teritorijoje iškabintų reklamų, iš jų
46 asmenims surašė įspėjimus už iškabintas reklamas be suderinto leidimo. Raudondvario k.,
Domeikavos k., Karmėlavos mstl. ir Garliavos m. vykdė slaptą vaizdo stebėjimą, kurių metu
užfiksavo įvairius pažeidimus, surašė 7 administracinės teisės pažeidimo protokolus,
3 pažeidėjams buvo pateikti kvietimai surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolus.
17.20. Gyvenamųjų ir kitų statinių (išskyrus susisiekimo komunikacijas ir
hidrotechnikos statinius pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos sąrašą) naudojimo
priežiūra. Vykdydamas šią funkciją Aplinkos skyrius 2016 m.:
17.20.1. apžiūrėjo ir įvertino 105 statinius, iš kurių: 60 gyvenamosios paskirties
pastatai (iš jų 4 kultūros paveldo ir 56 daugiabučiai gyvenamieji namai); 45 negyvenamosios
paskirties (iš jų 25 kultūros paveldo) pastatų. Surašė 105 statinių techninės priežiūros
patikrinimo aktus (žr. 49 pav.)
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17.20.2. Bendradarbiaudamas su Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus specialistais daugiau dėmesio skyrė daugiabučių
gyvenamųjų namų priešgaisriniam patikrinimui. Įvertinus padėtį ir surašius statinių techninės
priežiūros patikrinimo aktus, savininkai buvo įpareigoti vykdyti aktuose nurodytus
reikalavimus.
17.20.3. atliko kultūros paveldo statinių techninę priežiūrą.
17.21. Daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo
rėmimo fondo taryba:
17.21.1. pagal gautus prašymus, 8,12 tūkst. Eur skyrė 4 daugiabučių namų
techniniams defektams, dėl kurių kyla grėsmė namo ar jo konstrukcijų stabilumui ir (ar)
žmonių saugumui, likviduoti, bendrojo naudojimo objektams remontuoti ir atnaujinti;
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17.21.2. pritarė 12 daugiabučių gyvenamųjų namų žemės sklypų formavimo
dokumentų parengimui ir įteisinimui.
17.21.3. skyrė 11,23 tūkst. Eur daugiabučio namo, esančio Čekiškės g. 120, Vilkijos
m., Kauno r., aplinkai gerinti (įvažoms, kiemų aplinkai sutvarkyti, takams, vaikų žaidimo,
automobilių stovėjimo aikštelėms, apsaugos įrangai, apšvietimui, komunalinių atliekų
konteinerių vietoms įrengti, žaliosioms erdvėms formuoti.
17.22. Bendradarbiaujant su Kauno rajono seniūnais, buvo sudarytas ir patvirtintas
2016 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, 1 proc. nekilnojamojo turto vertės mokesčiams išsireikalauti.
17.23. Viešųjų darbų programa. Įgyvendinant šią programą 2016 m. valstybinėms
(valstybės savivaldybėms perduotos) funkcijos vykdyti Darbo birža kompensavo 60 proc.
darbo užmokesčio (179,44 tūkst. Eur), o savarankiškosioms Savivaldybės funkcijoms vykdyti
– 80 proc. darbo užmokesčio (35,77 tūkst. Eur), iš viso šiai programai įgyvendinti buvo skirta
384,15 tūkst. Eur (148,94 tūkst. Eur Savivaldybės ir 235,21 tūkst. Eur Darbo biržos lėšų).
Vykdant programą 25 seniūnijos, Kauno rajono savivaldybės Čekiškės socialinės globos ir
priežiūros namai ir VBĮ Kauno regioninio parko direkcija viešiesiems darbams atlikti
vidutiniškai dviem mėnesiams, įdarbino Kauno teritorinėje darbo biržoje registruotus
365 bedarbius, t. y. 13 bedarbių daugiau nei 2015 m. (352). Pagal Teritorinės darbo biržos
duomenis, Kauno rajone 2016 m. gruodžio 31 d. buvo įregistruoti 3 848 bedarbiai. Kauno
rajono savivaldybės teritorijoje registruoto nedarbo rodiklis 2016 m. gruodžio mėn. pabaigoje
buvo 6,7 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų, t. y. 1,8 proc. mažesnis nei šalies vidurkis –
8,5 proc. (žr. 50 pav.).
6 000

5 108

Bendras bedarbių
skaičius

5 109

5 000

Vnt.

4 000
3 000

4 214
2 619
2 489

3 848

0

321

Bedarbių vyrų
skaičius

2 671
2 438

2 209
2 005

2 000
1 000

3 848

308

292

2 031
1 817
343

2 013
1 817

365

Bedarbių moterų
skaičius
Viešiesiems darbams
įdarbintų asmenų
skaičius

2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
50 pav. Registruotų Kauno rajono bedarbių ir viešiesiems darbams
įdarbintų asmenų skaičiaus kaita 2012–2016 m.

50

07.03 tikslas. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą, skatinti bendruomenės
dalyvavimą sveikatinimo veikloje.
07.03.01 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.
18.

SAVIVALDYBĖS GYDYTOJAS

18.1. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m.
priemonių planui įgyvendinti atskaityta 20 proc. (54,49 tūkst. Eur) SAARS programos lėšų.
18.2. Savivaldybės gydytojui priskirta kuruoti penkių sveikatos priežiūros įstaigų
veiklą: 1 biudžetinės – Kauno r. visuomenės sveikatos biuro ir 4 viešųjų: Garliavos PSPC,
Pakaunės PSPC, Vilkijos PSPC ir Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties. Kauno
rajone šiuo metu veikia ir 8 privačios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančios įstaigos.
18.3. 2016 m. Kauno rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos visuomenės sveikatos
biuro veiklai skirta 335,6 tūkst. Eur specialioji tikslinė dotacija Sveikatos apsaugos
ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės
sveikatos funkcijoms vykdyti. Kauno rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga visuomenės
sveikatos biuras yra pasirašęs paslaugų teikimo sutartį su Birštono savivaldybe dėl
visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo ir 2016 m. gavo tikslinę dotaciją 10,7 tūkst. Eur.
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, sveikatos rodiklių stebėsena.
18.4. 2016 m. ypatingas dėmesys buvo skiriamas moksleivių alkoholio, tabako ir kitų
psichotropinių medžiagų vartojimo pirminei kompleksinei tęstinei prevencijai, pradinių klasių
fiziniam aktyvumui skatinti per intervencinę programą HOPSsports, edukaciniam projektui
,,Protingas eismas“, kuris skirtas vyresniojo mokyklinio amžiaus (11 kl.) mokinių, kelių
eismo dalyvių kompetencijai tobulinti ir ypatingos sėkmės susilaukusiam projektui „Kauno
rajono gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas naudojant IT technologijas“. Šio projekto tikslas –
suburti bendruomenės narius bendrai sveikatos stiprinimo veiklai, o pagrindinė projekto veikla –
specialiai sukurta fizinio aktyvumo skatinimo programa su nuotolinio mokymo užsiėmimais,
transliuojamais iš Lietuvos sporto universiteto. Kiekvienas rajono gyventojas turėjo galimybę
nemokamai išbandyti įdomias ir sveikatai naudingas treniruotes. Pratybų metu vyko šios
treniruotės: kardiotreniruotės, pilateso treniruotės, kardiopratimai su muzika, funkcinės jėgos
treniruotės, panaudojant savo svorį. Įgyvendinant alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių
medžiagų vartojimo prevenciją, bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos psichologų sąjunga
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nuo 2012 m. organizuojama bendravimo, intensyvaus mokymo stovykla „Sniego gniūžtė,
Kauno rajonas“. 2016 m. stovykla buvo vykdoma du kartus (birželio ir lapkričio mėn.), iš viso
stovyklose dalyvavo 144 vyresniųjų klasių moksleiviai.
18.5. 2016 m. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
51 projektui įgyvendinti buvo skirta 58,88 tūkst. Eur.
18.6. Įvykus nelaimingam atsitikimui ar ūmiai susirgus, viešoji įstaiga Kauno rajono
greitosios medicinos pagalbos stotis Kauno rajono gyventojams ir svečiams teikia skubią ir
neatidėliotiną medicinos pagalbą. 2016 m. šios įstaigos medikai buvo kviesti teikti paslaugas
daugiau kaip 18 tūkstančių kartų, o 11 greitosios medicinos pagalbos automobilių nuvažiavo
apie 800 tūkstančių kilometrų Kauno rajono keliais. 2016 m. buvo įsigyti trys nauji greitosios
medicinos pagalbos automobiliai, atnaujinta medicinos įranga. Taip pat įrengtas greitosios
medicinos pagalbos postas Domeikavoje. Kauno rajone greitosios medicinos pagalbos
brigados budi: Akademijoje, Domeikavoje, Sitkūnuose, Garliavoje, Girionyse, Vilkijoje. Toks
GMP brigadų išsidėstymas padeda greičiau pasiekti net atokiausius rajono kampelius. Įstaigos
darbo operatyvumui užtikrinti padeda Vilkijos keltas, leidžiantis ištikus nelaimei kuo skubiau
pasiekti abiejuose Nemuno krantuose gyvenančius pacientus.
18.7. 2016 m. per pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigas 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; vaikų krūminių dantų dengimo
silantinėmis medžiagomis). Gerinant pacientams teikiamų paslaugų kokybę, asmens sveikatos
priežiūros įstaigos privalomojo sveikatos draudimo fondo ir Savivaldybės biudžeto lėšas
skyrė įstaigų infrastruktūrai gerinti, taip pat įsigijo medicininės įrangos. Darbuotojų
motyvacijai didinti buvo atnaujinti įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašai.
18.8. Kauno rajono savivaldybė dalyvauja Sveikatą stiprinančio Kauno regiono, kuris
yra Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Sveikų regionų tinklo (SRT) narys, veikloje.
Raudondvario dvare 2016 m. rugsėjo 22 d. vyko 23-iasis SRT metinis pasitarimas. Jis buvo
skirtas regionų politikai aptarti, siekiant sveikos ir darnios visuomenės.
Sveikų regionų tinklo nariai atstovavo 25 regionams iš 20 PSO Europos šalių.
Susitikime buvo apžvelgti PSO strateginės veiklos kryptys globaliu ir Europos lygmeniu,
atsižvelgiant į šalių narių patvirtintus Darnaus vystymosi tikslus.
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KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMA (8)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2015–2017 m. veiklos plano 8 programą
„Kultūros plėtros programa“ koordinuoja ir įgyvendina Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.
Šia programa realizuojamos Vietos savivaldos įstatyme savivaldybių priskirtosios (ribotai
savarankiškosios) funkcijos: gyventojų bendrosios kultūros ugdymas, etnokultūros ir paveldo puoselėjimas
(muziejų, teatrų bei kitų kultūros įstaigų steigimas ir jų veiklos priežiūra), savivaldybių viešųjų bibliotekų
steigimas ir jų veiklos priežiūra.

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.
19.

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

19.1. 2016 m. buvo tęsiamas kultūros įstaigų infrastruktūros gerinimas. Samylų
kultūros

centro

Linksmakalnio

laisvalaikio

salės

patalpų

remontui

buvo

skirta

11,43 tūkst. Eur. Ramučių k. c. elektros instaliacijos keitimo darbams ir vestibiulio lubų
tvarkymo darbams skirta 15,0 tūkst. Eur. 4 lentelėje pateikta lėšų, skirtų kultūros įstaigų
infrastruktūrai gerinti, dydis 2012–2016m.
4 lentelė. Lėšos skirtos kultūros įstaigų infrastruktūrai gerinti 2012–2016 m.
Savivaldybės
VIP lėšos, ES lėšos,
Metai
lėšos,
Atlikti darbai
tūkst. Eur tūkst. Eur
tūkst. Eur
Ežerėlio k. c. renovacija;
2012
0,95
15,42
281,0 Liučiūnų k. c. pastato šiltinimas ir stogo keitimas;
Kitų k. c. patalpų remontai.
Samylų k. c. rekonstrukcija (2012–2014 m.);
2013
136,12
Ilgakiemio k. c. pastato remontas
2014

29,0

2015

80,0

2016

26,43

343,09

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

19.2. 2016 m. pradėtas statyti Domeikavos gimnazijos priestatas, kuriame bus
įrengta Domeikavos laisvalaikio salė.
19.3. Kultūros centrų materialinio aprūpinimo programai 2016 m. buvo skirta
6,0 tūkst. Eur, už kuriuos buvo įsigyta garso aparatūra, kompiuteriai, scenos įranga.
19.4. Planingai gerinant bibliotekų materialinę bazę, pasiekta, kad 87 proc.
bibliotekų sąlygos yra geros. 2016 m. buvo atnaujinta ir pritaikyta vartotojų poreikiams
Čekiškės biblioteka, praplėstos ir atnaujintos Karmėlavos padalinio patalpos, kurioms buvo
skirta 34 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų.
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19.5. Per 2012–2016 m. pagerinta 12-os bibliotekų materialinė bazė. Lėšas
bibliotekų patalpoms modernizuoti skyrė Kauno rajono savivaldybė (žr. 51 pav.).
3

3

Vnt.

3
2

2,5

2

2

2
Bibliotekų skaičius

1,5
1
0,5
0

2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
51 pav. Bibliotekų, kuriose pagerinta materialinė bazė, skaičiaus pokytis 2012–2016 m.

19.6. Rajono bibliotekos garantuoja prieigą prie informacijos išteklių, suteikia
gyventojams galimybę mokytis, kurti, tobulėti visą gyvenimą ir yra bendruomenės kultūros, ir
bendravimo vieta. Bibliotekose plačiai naudojamos įvairios informacinės technologijos:
stacionarūs, nešiojami ir planšetiniai kompiuteriai, Lego robotai, spartusis spartos internetinis
ir Wi-Fi ryšys (žr. 52 pav.).
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2016 m.
52 pav. Informacinių technologijų, esančių Kauno rajono bibliotekose, skaičiaus kaita 2015–2016 m.

08.01.02 uždavinys. Globoti etninę kultūrą, vietos tradicijas ir kultūros paveldą.
19.7. 2016 m. buvo paskelbti vietos bendruomenių metais, kurių tikslas – burti
žmones ir aktyvinti juos bendrai veiklai. Kauno rajone bendruomenių metai buvo pažymėti
organizuojant

renginius,

edukacinius

užsiėmimus,

vakarones,

kurie

subūrė

krašto

bendruomenes, vienijo bendrai veiklai: „Kulautuvos pušynų ruduo“ Raudondvaryje, „Mano
tėvužėlio margi dvaružiai“ Babtuose, ,,Kaimynų šventė“ Garliavoje, ,,Etno namai“
Ramučiuose, „Sodai tarp žemės ir dangaus“ Zapyškyje, ,,Brolių Juškų dainos“ Vilkijoje.
19.8. Surinkta informacija apie Kauno rajono tautodailininkus: duomenys apie
autorius, jų darbus. Surinkus vaizdinę medžiagą bus rengiamas Kauno rajono tautodailės
sąvadas. Parengtas Kauno rajono etninės kultūros plėtros programos 2016 m. priemonių
planas.
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19.9. 2016 m. vyko tradiciniai renginiai ir festivaliai: chorų sakralinės muzikos
festivalis Domeikavoje; suaugusiųjų teatrų konkurso „Atspindžiai“ rajoninis turas;
respublikinis mėgėjiškų teatrų festivalis „Naujieji Vasiukai“ Voškoniuose; rajoninės chorų
šventės; aitvarų festivalis „Tarp žemės ir dangaus“ Zapyškyje; „Pėdos marių dugne“
Samyluose; „Baltų vienybės diena“ ant Pyplių piliakalnio, skirta Saulės mūšio 780 m.
pergalei paminėti; respublikiniai šokių kolektyvų festivaliai: vyresniųjų liaudiškų šokių
„Atdarykim vartelius“ Garliavoje; vaikų liaudiškų šokių „Šok trypk, linksmas būk“
Raudondvaryje; šiuolaikinių šokių „Pavasario šėlsmas“ Garliavoje.
08.01.03 uždavinys. Sudaryti bendruomenei sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje
ir kultūros vartojime, stiprinti bendruomenės kūrybines galias ir efektyvinti bibliotekų
informacinę ir kultūrinę veiklą.
19.10. Liepos mėn. Kulautuvoje surengtas šešioliktasis bardų festivalis „Akacijų
alėja“, kuriame dalyvavo apie 20 tūkst. klausytojų. Festivalyje dalyvavo: festivalio
ambasadorius Andrius Mamontovas, Ieva Narkutė, Gediminas Storpirštis, Domantas
Razauskas, Aistė Smilgevičiūtė, Rokas Radzevičius, Linas Adomaitis, Darius Žvirblis, Virgis
Stakėnas, grupės „Hiperbolė“ solistas Igoris Berinas ir jaunuolių grupė „Huge soul“. Šiam
festivaliui buvo skirta 15,0 tūkst. Eur
19.11. Vykdyta valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programa: Laisvės
gynėjų diena Sitkūnuose, Juragiuose; Lietuvos valstybės atkūrimo diena; Kultūros dienos
šventė rajono kultūros darbuotojams; Valstybės dienos minėjimas Raudondvario pilyje;
tradicinė Derliaus šventė „Rudens sambariai“; tarptautinis floristikos renginys „Land Art“
Raudondvario pilies parke.
19.12. Kauno rajono kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo konkursuose
ir festivaliuose:
19.12.1. Raudondvario mišrus choras „Svajonė“, meno vadovė Renata Mišeikienė –
Lenkijoje, Lomžos mieste, 3-iajame tarptautiniame sakralinės muzikos konkurse „Carmen
Fidei“ užėmė 3 vietą ir gavo specialų prizą, skirtą užsienio chorui už geriausiai atliktą kūrinį.
19.12.2. Garliavos sporto ir kultūros centro mišrus choras „Melodija“, meno vadovė
Ramunė Navickienė – respublikiniame Juozo Gudavičiaus vardo konkurse „Kur giria
žaliuoja“ užėmė 2 vietą.
19.12.3. Samylų kultūros centro Rokų laisvalaikio salės mėgėjų teatras, vadovas
Darius Armanavičius, tapo respublikinio Lietuvos teatrų konkurso „Atspindžiai“ diplomantu.
19.12.4. Raudondvario kultūros centro jaunuolių liaudiškų šokių grupė „Vėjo
malūnėlis“, meno vadovės Jolanta Zizienė ir Gintarė Milieškaitė, konkursinio festivalio
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„Aguonėlė“ regioniniame ture užėmė 3 vietą.
19.12.5. Ramučių kultūros centro Domeikavos laisvalaikio salės vyresniųjų liaudiškų
šokių grupė „Džiaukis“, meno vadovė Rasa Banevičiūtė, ir Garliavos sporto ir kultūros centro
vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Ąžuolas“, meno vadovė Zita Vaškelienė, Respublikiniame
Vyresniųjų liaudiškų šokių grupių koncertinių programų konkursiniame sambūryje
„Iš aplinkui“ kaimų ir miestelių grupėje užėmė 2 vietą.
19.12.6. Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Kupolio rožė“, meno vadovė Birutė
Savickienė, konkurso tvarka pateko į tarptautinį festivalį „16-th International Folklore
Avalanche“ Vokietijoje. Koncertavo Spree–Neisse, Oberspreewal – Lausitz, Brandenburgo
regionuose.
19.12.7. Raudondvarietė Gerda Kalvaitytė, meno vadovas Algis Svidinskas,
Respublikiniame dainuojamosios poezijos konkurse laimėjo 3 vietą.
19.12.8. Samylų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Lyra“, meno vadovė
Laimutė Dzedaravičienė, Ežerėlio kultūros centro moterų vokalinis ansamblis, meno vadovė
Rūta Mažeikienė, Kačerginės daugiafunkcio centro moterų duetas Marija Karosienė ir
Genovaitė Marčiulionienė ir solistas Vytautas Sadzevičius, meno vadovas Vytautas Brušnius,
Respublikiniame vokalinių ansamblių ir solistų konkurse „Sidabriniai balsai“ užėmė 2-as
vietas.
19.12.9. Aktyviai veikia „Piliuonos“ tautodailės ir O. Karavajevo dailės studijos, jų
nariai dalyvavo tarptautiniame plenere Suomijoje. Piliuonos tautodailininkai pristatė savo
darbus parodose Čekijoje, Lenkijoje, Belgijoje, Ispanijoje.
19.12.10. Kalvis Ričardas Grekavičius (Ramučiai) ir medžio skulptorius Eugenijus
Banys respublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ regioniniame ture
užėmė 1-as vietas ir pateko į respublikinį turą; tapytoja Regina Juodžbalienė laimėjo 2 vietą,
o tapytoja Margarita Juškevičienė – 3 vietą.
19.13. Kauno rajono muziejuje ir jo 4 padaliniuose – filialuose 2016 m. apsilankė
19,17 tūkst. lankytojų. Surengtos 22 profesionalaus ir tautodailės meno parodos, tarp jų
5 užsienio autorių – italų menininkų Massimo Ghiotti, Francesco Caraccio; prancūzų
dailininko Edgaro Dega, meksikiečių fotografo Enrique Metinides kūrybos parodos. Vykdyti
20 edukacinių programų 75 užsiėmimai. Suorganizuoti 45 renginiai, svarbiausi jų: „Muziejaus
naktis“, „Istorinio šokio ir muzikos savaitė“, knygos „Tradiciniai XIX a. pr. –XX a. pr.
Lietuvos merginų ir moterų tautiniai kostiumai“ pristatymas, tradicinės šventės – „Brolių
Juškų dainos“ Vilkijoje, „Gegutės šventė“ Obelynėje kartu su Ugnės Karvelis gimnazija.
19.14. 2016 m. organizuota ir įvykdyta kultūros centrų darbuotojų atestacija,
atestuoti 5 darbuotojai: 1 direktorius, 1 kultūrinio darbo organizatorius, 3 meno vadovai.
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19.15. 2016 m. buvo iš dalies finansuoti 8 Kauno rajono kultūros centrų ir Kauno
rajono muziejaus projektai, kuriems skirta 27,70 tūkst. Eur iš Lietuvos kultūros tarybos
rėmimo fondo. Dar apie 20,0 tūkst. Eur gauta iš kitų fondų arba dalyvaujant kaip partneriams.
19.16. Už projektines lėšas Kauno rajono muziejuje išleistos knygos: „Pranas
Gailius: dviguba tapatybė“ ir „Tradiciniai XIX a. pr. – XX a. pr. lietuvių merginų ir moterų
kostiumai“.
19.17. 11 kultūros projektų 12,0 tūkst. Eur buvo finansuoti iš Kauno rajono Kultūros
ir meno projektų dalinio finansavimo programos.
19.18. 2012–2016 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuoti 48 rajono kultūros
įstaigų projektai. Per penkerius metus gautų lėšų suma – 124,33 tūkst. Eur. (žr. 53 pav.).

Tūkst. Eur
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25,2

Iš Kultūros rėmimo
fondo gautų lėšų
suma, tūkst. Eur

7,1

2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
(6 projektai) (9 projektai) (11 projektų) (14 projektų) (8 projektai)
53 pav. Kultūros ministerijos ir Kultūros rėmimo fondo lėšų, skirtų Kauno rajono kultūros įstaigų
projektams finansuoti, kaita 2012–2016 m.

19.19. Toliau įgyvendinama tautinio kostiumo ir muzikos instrumentų įsigijimo
dalinio finansavimo programa:
19.19.1. muzikos instrumentams įsigyti išleista 8,1 tūkst. Eur (2,6 tūkst. Eur
Vyriausybės lėšų ir 5,5 tūkst. Eur Savivaldybės), kurie skirti Babtų kultūros centro pučiamųjų
instrumentų orkestrui „Algupys“, Ramučių kultūros centro folkloro ansambliui „Viešia“,
Samylų kultūros centro Rokų laisvalaikio salės liaudiškos muzikos ir dainos ansambliui,
Samylų kultūros centro etnografiniam ansambliui „Senolės“ (žr. 5 lentelė).
5 lentelė.
Metai
2012
2013

Finansavimą skyrė, tūkst. Eur
Kultūros
Savivaldybė
ministerija
1,3
1,3
-

2014

2,23

4,80

2015

3,26

3,35

2016

2,63

5,5

Kultūros ministerijos ir Kauno r. savivaldybės skirtos lėšos
muzikos instrumentams įsigyti 2012–2016 m.
Muzikos instrumentus įsigiję kolektyvai

„Algupys“ (pučiamųjų orkestras)
„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)
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19.19.2. tautiniams kostiumams įsigyti išleista 17,22 tūkst. Eur (7,3 tūkst. Eur
Vyriausybės lėšų ir 9,92 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų). Dėl objektyvių priežasčių neįvykus
Kauno rajono Dainų šventei, dalis jai numatyto finansavimo – 17,03 tūkst. Eur taip pat buvo
skirta tautiniams kostiumams įsigyti. 2016 m. tautinius kostiumus įsigijo: Ramučių kultūros
centro folkloro ansamblis „Viešia“ ir vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvai „Kupolio rožė“ ir
„Džiaukis“, Raudondvario kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Vėjo malūnėlis“,
Ežerėlio kultūros centro folkloro ansamblis „Altonė“, Samylų kultūros centro folkloro
ansamblis „Senolės“, Garliavos kultūros centro folkloro ansamblis „Gegutala“, Babtų kultūros
centro folkloro ansamblis „Griežlė“ ir orkestras „Algupys“. Iš viso 2012–2016 m. Kultūros
ministerijos ir Kauno rajono savivaldybės lėšomis tautinius kostiumus įsigijo 11 kultūros
įstaigų mėgėjų meno kolektyvų, instrumentus – 10 mėgėjų meno kolektyvų (žr. 6 lentelė).
6 lentelė.
Metai
2012
2013
2014

Finansavimą skyrė, tūkst. Eur
Kultūros
Savivaldybė
ministerija
4,05
4,05
1,24
-

2015

1,0

11,0

2016

7,3

26,95

Kultūros ministerijos ir Kauno r. savivaldybės skirtos lėšos
tautiniams kostiumams įsigyti 2012–2016 m.
Tautinius kostiumus įsigiję kolektyvai

„Viešia“ (folkloras), „Vėjo malūnėlis“ (vaikų liaudiški šokiai)
„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)

19.20. Iš viso kultūros programoms įgyvendinti 2016 m. buvo skirta 65,45 tūkst. Eur
Kauno rajono savivaldybės lėšų (žr. 7 lentelė).
7 lentelė.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Savivaldybės 2016 m. skirtos lėšos kultūros programoms
Skirta
Programos pavadinimas
lėšų,
tūkst. Eur
Tautinio kostiumo
9,92
Tautinis kostiumas iš Dainų šventės programos
17,03
Muzikos instrumentų
5,50
Dainuojamosios poezijos festivalis „Akacijų alėja“
15,00
Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimas
12,00
Kultūros įstaigų materialinis aprūpinimas
6,00
Iš viso:
65,45

19.21. Viešosios bibliotekos informacinės ir kultūrinės veiklos stiprinimas:
19.21.1. 2016-ieji metai – Seimo paskelbti „Bibliotekų metais“, kuriuos Kauno
rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su filialais pažymėjo įdomiais ir išskirtiniais
renginiais, naujais projektais ir juos vykdant sukurtomis inovatyviomis paslaugomis,
vartotojams pritaikytomis erdvėmis. Didelis dėmesys buvo skiriamas gyventojų skaitymui
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aktyvinti,

turiningam

laisvalaikiui

organizuoti.

Bibliotekų

metais

sustiprėjo

bendradarbiavimas su Kauno rajono švietimo įstaigomis: Garliavos Jonučių progimnazija,
Garliavos Jonučių gimnazija, Adomo Mitkaus pagrindine mokykla ir Garliavos vaikų dienos
centru. Sėkminga partnerystė vykdyta su Kauno apskrities ir Kauno miesto Vinco Kudirkos
viešosiomis bibliotekomis.
19.21.2. Ataskaitiniais metais buvo parengti 5 respublikiniai projektai ir gauta
16,34 tūkst. Eur. lėšų. Biudžeto lėšos ir projektinė veikla sudarė sąlygas bibliotekoms vykdyti
informacinę, kultūrinę, neformaliojo ugdymo bei socialinės atskirties mažinimo veiklas ir
įgyvendinti šiuos strateginius uždavinius.
19.21.3. Viešoji biblioteka kartu su 6 padaliniais: Ežerėlio, Zapyškio, Ringaudų,
Lapių,

Domeikavos

ir

Piliuonos

bibliotekomis

įgyvendino

inovatyvių

paslaugų

bendruomenėms projektus: „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono
bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas“ (vykdomas nuo 2015 m.)
ir „Atrask save informacinių technologijų (IT) pasaulyje“. Projektų tikslas – sukurti naujas
neformaliojo ugdymo su IT veiklas moksleiviams bei aktyvi partnerystė su mokyklomis.
Bibliotekininkai pirmi rajone išbandė ir kartu su mokyklomis pritaikė moksleiviams ugdyti
naujas technologijas – Lego robotus (įsigytas 21 vnt.) ir planšetinius kompiuterius (įsigyti
22 vnt.). Naujų technologijų įsisavinimui 33 bibliotekininkams ir mokytojams buvo surengti
80 val. mokymai. Vyko 470 neformalių užsiėmimų moksleiviams su Lego robotais, vaizdo
technologijomis ir planšetiniais kompiuteriais, kurie pritraukė 4 005 lankytojus (žr. 8
lentelėę).
8 lentelė. Neformaliojo ugdymo inovatyvių veiklų skaičius bibliotekose 2015 – 2016 m.
Surengta neformaliojo
Valandų skaičius
Apsilankymų
Metai
ugdymo užsiėmimų su IT
(ak. val.)
užsiėmimuose sk.
2015 m.
103
238
1 022
2016 m.
367
762
2 983
Iš viso:
470
1 000
4 005

19.21.4. Viešosios bibliotekos projekto partneriai Jonučių gimnazija ir progimnazija
šias technologijas integravo į informatikos, dailės, muzikos, gamtos mokslų pamokas,
supažindino apie 800 moksleivių. Buvo rengiamos robotų varžybos, mokomasi filmavimo ir
fotografavimo, su Lego robotais dalyvauta mokslo inovacijų renginyje Kaune „Ateities
laboratorija“. Vykdomi projektai prisidėjo prie moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymo, jų
laisvalaikio, naujų žinių ir patirties. Dialogas tarp bibliotekos ir mokyklų neformaliojo ir
formaliojo ugdymo srityje taikant naujas technologijas moksleivių kompetencijoms didinti
tapo įdomus respublikos ir užsienio šalių mokykloms.
19.21.5. Viešosios bibliotekos inovatyvios veiklos ir partnerystė su mokyklomis
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buvo pristatyta Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo konferencijai Garliavoje „Gabių ir
talentingų vaikų atpažinimas ir ugdymas“. Kauno rajono Jonučių progimnazija ir gimnazija
apie moksleivių neformaliojo ir formaliojo ugdymo su IT patirtį viešino ne tik Lietuvoje, bet
ir užsienyje (Portugalijoje, Ispanijoje, Turkijoje).
19.21.6. Projektai suteikė lygias galimybes naudotis informacinėmis technologijomis
bibliotekose socialinę atskirtį patiriantiems vaikams. Užsiėmimus viešojoje bibliotekoje
aktyviai lankė Garliavos vaikų dienos centro globotiniai. Vykdant projektus bibliotekoje
sukurtos inovatyvios paslaugos, projektai prisidėjo prie bibliotekos pažangos ir žinomumo
stiprinimo.
19.21.7. Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose 2016 m. surengta per 2 000 vaizdinių
ir žodinių renginių. Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose pristatyta 14 profesionalų
dailininkų, fotografų ir tautodailininkų parodų, surengti susitikimai su rašančiais žurnalistais:
D. Kutraite, R. Sakalauskaite, R. Šerelyte; rašytojais: B. Jonuškaite, R. Jasukaitiene,
A. Ruseckaite; akademiku J. Brėdikiu; aktoriais: A. Bialobžeskiu, A. Storpirščiu ir kitais
žymiais kultūros ir mokslo žmonėmis. Viešojoje bibliotekoje lankėsi dailininkė ir pasakų
vaikams rašytoja Sigutė Ach, Metų knygos nominantė R. Savickytė, vaikų literatūros
tyrinėtojas, vertėjas K. Urba. Įvyko knygos „Garliava. Laikas ir žmonės“ sudarytoja
I. Stepukonienė,

pristatymas.

Iškilių

ir

žymių

žmonių

patirtis,

geriausių

knygų

rekomendacijos daug prisidėjo prie vaikų kūrybingumo ugdymo ir skaitymo aktyvinimo.
19.21.8. Vykdant edukacinius–kultūrinius projektus „Biblioterapija: atrask save 2“ ,
„Istorijos paveldas Kauno rajone“, „Vasara su knyga“ ir Europos dienai skirtą projektą
„Vienybėje stiprūs“, buvo skatinamas vaikų ir jaunimo kūrybinis potencialas, didinamas jų
įtraukimas į kultūrinį gyvenimą, padedama rasti save, ugdomi meniniai gebėjimai, istorijos
žinios, mažinama socialinė atskirtis. Projektai suteikė galimybes naudotis informacinėmis
technologijomis bibliotekose, dalyvauti kultūriniame gyvenime. Aktyviai užsiėmimus
bibliotekose lankė Vaikų dienos centrų globotiniai, neįgalieji, vaikų namų auklėtiniai.
19.21.9. Kūrybinį pasitenkinimą, saviraiškos pojūtį bibliotekose vaikams ir
suaugusiesiems teikė: piešimo ant vandens edukacijos, viktorinos, piešimo ant asfalto,
skaitymo su elektroninėmis skaityklėmis, rankdarbių, karaokės ir kiti užsiėmimai.
19.21.10. Viešojoje bibliotekoje išskirtiniu rajoniniu renginiu „Žodžio spalvos“
pažymėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Renginyje dalyvavo gražus būrys Kauno
rajono kūrėjų: R. Keturakis, V. Rudžianskas, L. Milčius, literatūrinio sambūrio „Borutaičių
draugija“, kuriantys moksleiviai, kurie iškėlė rašytinio žodžio svarbą, dalijosi savo kūryba.
19.21.11. „Bibliotekų metai“ paskatino Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose rengti
išskirtines akcijas, konkursus: „Sukurk kelio ženklą – „Biblioteka“, „Apkabink savo
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biblioteką“, „Kuo didžiuojasi Kauno rajono bibliotekos?“. Šiuose konkursuose dalyvavo, rašė,
piešė, vaidino skaitytojai ir bibliotekų darbuotojai. Viešosios bibliotekos komanda dalyvavo
pirmoje Nacionalinėje bibliotekininkų olimpiadoje.
19.21.12. Efektyviai pritaikomos bibliotekų erdvės, kuriose sėkmingai veikia įvairių
pomėgių klubai. 2016 m. Viešosios bibliotekos ir padalinių informaciniai ištekliai pasipildė
naujais dokumentais. Buvo komplektuojamas kokybiškas, skaitytojų poreikius atitinkantis
fondas. Bibliotekos dokumentų fondus papildė 16,66 tūkst. vnt. naujų dokumentų už
91,89 tūkst. Eur, iš jų 11,54 tūkst. naujų knygų ir elektroninių dokumentų už 76,87 tūkst. Eur.
Kultūros ministerija skyrė 67,10 tūkst. Eur, o Savivaldybės lėšos, skirtos periodiniams
leidiniams komplektuoti, sudarė 15,0 tūkst. Eur. Iš projektų ir rėmėjų įsigyti 2,7 tūkst. vnt.
dokumentų. Bibliotekas knygomis parėmė Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“,
A. Makūnienės labdaros ir paramos fondas, Seimo narė R. Popovienė, UAB „Alma Litera“
Neveronių bendruomenės centro projektas ir kt. Dėl išaugusių knygų ir periodinių leidinių
kainų dokumentų buvo įsigyta mažiau. Mažesnę paramą knygomis nei ankstesniais metais
suteikė rėmėjai. Viešajai bibliotekai skirti 3,28 tūkst. dokumentų (knygos, CD, periodiniai
leidiniai), padalinių bibliotekoms – 13,38 tūkst. vnt. Gautos knygos buvo paskirstytos
Viešajai bibliotekai ir padalinių bibliotekoms (žr. 54 pav.)
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54 pav. Į Viešosios bibliotekos fondus gautų dokumentų skaičiaus kaita 2012–2016 m.

19.21.13. Bibliotekos teikė daugiau ir įvairesnių elektroninių paslaugų, kuriomis
pasinaudojo iki 180 tūkst. virtualių lankytojų.
19.21.14. Į elektroninį katalogą perkelta didžioji dalis bibliotekų fondų, tad jų
ištekliai tapo matomi ir prieinami nuotoliniam vartotojui. Bibliotekos elektroninį katalogą
metų pabaigoje sudarė 44,60 tūkst. įrašų. Viešoji biblioteka taip pat teikė prieigą ir prie
e.duomenų bazių: Ebsco, Infolex , Naxos Music Library ir kt. Per metus vartotojai e. duomenų
bazėse atliko 60 tūkst. paieškų.
19.21.15. 2016 m. pradėtas Libis skaitytojų aptarnavimo posistemės (SAP) įdiegimas
padaliniuose. Ši posistemė jau įdiegta dešimtyje bibliotekų: Batniavos, Eigirgalos,
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Karmėlavos, Linksmakalnio, Neveronių, Ramučių, Rokų, Šlienavos, Vandžiogalos.
Skatinamas elektroninių knygų skaitymas. Vartotojams sudarytos sąlygos nemokamai
naudotis „Vyturio“ leidyklos e.biblioteka. Viešoji biblioteka skaitymui turi 4 elektroninių
knygų skaitykles ir 18 planšečių.
19.21.16. 2016 m. šiek tiek sumažėjęs interneto seansų skaičius – 67,75 tūkst.
lankytojų (2015 m. –78,46 tūkst.) rodo, kad dėl pasenusios kompiuterinės įrangos mažiau
lankytojų naudojosi interneto prieiga VIP taškuose. 2017 m. bus pradėtas kompiuterinės
įrangos atnaujinimas, kurį numato finansuoti Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka.
19.21.17. Bibliotekos teikė konsultacijas ir mokė informacinio, ir skaitmeninio
raštingumo apie 3 000 gyventojų.
19.21.18. 2016 m. Viešoji biblioteka ir jos padaliniai pritraukė 13,67 tūkst. vartotojų
(skaitytojų) (2015m. buvo 13,77 tūkst.). Beveik stabiliam vartotojų skaičiui išlikti didelę
reikšmę turėjo bibliotekose kuriamos naujos paslaugos su informacinėmis technologijomis,
aktyvi edukacinė, kultūrinė veikla, patobulėjusi darbuotojų kompetencija, šiuolaikiška
profesionali vadyba.
19.21.19. Bibliotekos vykdė funkciją – skaitytojų aptarnavimą knyga ir gyventojų
skaitymo skatinimą. Per metus skaitytojams išduota 311,07 tūkst. vnt. dokumentų.
19.21.20. Gyventojų teritorinė atskirtis ir jų aptarnavimas knyga buvo sprendžiama
taikant mobilųjį skaitytojų aptarnavimą. Mobilieji išdavimo taškai įkurti Juragių
bendruomenės centre, Garliavos neįgaliųjų draugijoje, Garliavos sporto ir kultūros centre,
Senelių globos namuose „Senjorų vila“. Keliaujantys knygų lagaminai gerino gyventojų
aptarnavimą knyga padalinių bibliotekose. Viršužiglio mokykloje darželyje veikė knygų
išdavimo taškas, Panevėžiuko, Rokų bibliotekos ir kitos bibliotekos knygnešystės būdu
aptarnavo nutolusių kaimų gyventojus.
19.21.21. 2016 m. bibliotekose apsilankė 229,68 tūkst. lankytojų, elektroniniais
ištekliais ir paslaugomis pasinaudojo per 180 tūkst. virtualių lankytojų (žr. 55 pav.).
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ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (9)
Programa apima rajono formaliojo, neformaliojo švietimo, pagalbos mokiniui, pagalbos mokyklai ir
mokytojui programų rengimą ir įgyvendinimą, užtikrinant jų ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus veiklos
finansavimą laiku. Programą įgyvendinant 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 2015–2017 m. veiklos plano 9 programą
„Švietimo ir ugdymo programa“ koordinuoja ir įgyvendina Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.
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.
20.

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

20.1. 2016 m. parengtas ir Kauno rajono savivaldybės taryboje patvirtintas Kauno
rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metams planas. Pagal šį planą buvo vykdoma
Batniavos, Kačerginės ir Panevėžiuko veiklos stebėsena dėl mokyklų infrastruktūros pokyčių.
20.2. 2016 m. Girininkų pagrindinės mokykla pertvarkyta į Rokų mokyklą-darželį.
20.3. 2016 m. įsteigtos 22 ikimokyklinio ugdymo grupės (po 1 grupę Domeikavos
lopšelyje-darželyje, Raudondvario A. ir A. Kriauzų mokykloje-darželyje, Kulautuvos
pagrindinėje mokykloje, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje, 5 grupės Aleksandro
Stulginskio universitetui priklausančiose patalpose, Noreikiškių vaikų lopšelio-darželio
„Ąžuolėlis“ filiale ir 6 grupės Garliavoje (Liepų g.) pritaikytame policijos pastate, 7 grupės
Giraitės darželyje. Papildomai priimta 400 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų.
20.4. Didinant ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą vyko naujų darželių
ugdymo grupių įrengimo darbai: pastato, esančio Liepų g. 15 Garliavoje, remonto ir
pritaikymo vaikų darželiui įrengti darbai už 537,4 tūkst. Eur, Noreikiškių lopšelio-darželio
„Ąžuolėlis“ (Studentų g. 3, Akademijoje) pastato patalpų remonto ir pritaikymo vaikų
darželiui įrengti darbai už 639,5 tūkst. Eur (įrangai įsigyti – 60 tūkst. Eur), Domeikavos
lopšelio-darželio Cramo namelio 2 aukšto statyba su įėjimu į darželį – 159,3 tūkst. Eur.
20.5. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įgyvendintas privalomas priešmokyklinis ugdymas.
47 ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose priešmokyklinėse ugdymo grupėse ugdomas
871 priešmokyklinio amžiaus vaikas.
20.6. Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo žaidimo aikštelių atnaujinimo programai
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buvo skirta 175,0 tūkst. Eur, atnaujintos 25 įstaigų žaidimų aikštelės (žr. 56 pav.).

56 pav. Atnaujinta Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ žaidimų aikštelė

20.7. Pagal Savivaldybės programą „Saugi mokykla“ 86,9 tūkst. Eur panaudoti
tvoroms, varteliams ir vartams įrengti Babtų, Domeikavos, Garliavos „Eglutė“, Noreikiškių
,,Ąžuolėlis“, Karmėlavos „Žilvitis“, Raudondvario „Riešutėlis“ lopšeliuose-darželiuose ir
Girionių darželyje.
20.8. Atlikti švietimo įstaigų pastatų rekonstrukcijos ir modernizavimo darbai:
Ringaudų pradinėje mokykloje įrengtos dvi pradinio ugdymo klasės (16,1 tūkst. Eur
Savivaldybės lėšos ir 111,0 tūkst. Eur VIP lėšos), pradėti Domeikavos gimnazijos priestato
statybos darbai (460,8 tūkst. Eur Savivaldybės lėšos ir 290 tūkst. Eur VIP lėšos). Ugdymo
įstaigų katilinių rekonstrukcijai skirta 81,3 tūkst. Eur (Šlienavos pagrindinės mokyklos –
20,4 tūkst. Eur, Kulautuvos pagrindinės mokyklos – 22,0 tūkst. Eur, Kačerginės pagrindinės
mokyklos – 38,9 tūkst. Eur).
09.01.02 uždavinys. Pagerinti ugdymo proceso kokybę.
20.9. 2016 m. ugdymo įstaigos vykdė 97 su švietimu susijusius projektus, kuriems
buvo gautas 279,3 tūkst. Eur finansavimas. „Erasmus+“, Nordplus programų ir kitų fondų
finansuojamų programų veikloms vykdyti ugdymo įstaigos pateikė 9 paraiškas, iš jų
finansuotos 6 už 117,40 tūkst. Eur. Aktyviausiai projektinėje veikloje dalyvavo Akademijos
Ugnės Karvelis (7), Karmėlavos Balio Buračo (6), Domeikavos (5), Vilkijos (5), Garliavos
Juozo Lukšos (6) gimnazijos, Garliavos Adomo Mitkaus (6), Zapyškio (5), Šlienavos (5),
Kulautuvos (4) pagrindinės mokyklos, Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis“ (3), Garliavos
Jonučių progimnazija (5).
20.10. Ugdymo įstaigos dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro organizuotame
mokinių pasiekimų tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2016 m.“. Mokinių
testavimas vyko 25 mokyklose. Tyrime dalyvavo 776 antrų, 769 ketvirtų, 794 šeštų ir
694 aštuntų klasių mokiniai. Ataskaitos rodo, kad kai kurių dalykų ketvirtų, šeštų ir aštuntų
klasių rajono mokinių pasiekimai geresni už kitų 52 savivaldybių. 4 klasėje pagrindinį ir
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aukštesnįjį lygį iš pasaulio pažinimo pasiekė net 88,8 proc. mokinių, matematikos – 81,8 proc.
6 klasėje pagrindinį ir aukštesnįjį lygį iš matematikos pasiekė 75,4 proc. mokinių, skaitymo –
76,6 proc. 8 klasėje pagrindinį ir aukštesnįjį lygį iš skaitymo pasiekė 69,6 proc., socialinių
mokslų – 79 proc. mokinių. Šia medžiaga buvo pasinaudota tobulinant kiekvieno mokinio,
atskirų mokyklų ir visos Savivaldybės mokinių pasiekimus. Siekiant pagerinti mokinių
ugdymosi rezultatus mokyklose organizuoti rezultatų aptarimai.
20.11. Organizuotas Kauno rajono mokyklų bendruomenių konkursas „Naujos
edukacinės idėjos besimokančioje mokykloje“, kuriame dalyvavo 10 mokyklų ir pateikė
15 projektų. Finansuota 10 projektų. Mokyklos įsigijo priemonių, įgalinančių taikyti
naujausias mokymo(si) metodikas už 57 tūkst. Eur.
20.12. Bendrųjų programų įgyvendinimo kokybę rodo brandos egzaminų rezultatai.
25 rajono mokinių įvairių mokomųjų dalykų valstybiniai egzaminai buvo įvertinti šimtu
balų – 16 anglų kalbos, 5 informacinių technologijų, 4 matematikos, 2 fizikos, po 1 rusų
kalbos ir chemijos. Raudondvario gimnazijos abiturientas Augustas Jonas Sidaras (chemijos,
matematikos ir fizikos) gavo net 3 šimtukus. 2 rajono mokiniams buvo įteikti brandos
atestatai su pagyrimu.
09.01.03 uždavinys. Sudaryti sąlygas gyventojams tenkinti pažinimo poreikius,
tobulinti įgytą kvalifikaciją, skatinti kompiuterinį raštingumą.
20.13. Kauno rajono švietimo centro veikla:
20.13.1. 2016 m. Švietimo centro organizuotuose mokymuose ir metodiniuose
renginiuose dalyvavo 10,14 tūkst. dalyvių. Tenkinant mokinių poreikius, buvo parengta
185 kvalifikacijos tobulinimo programos, suorganizuoti 164 seminarai, 58 – edukacinės
išvykos, 9 kursai. Suorganizuoti 8 tarptautinių projektų dalyvių susitikimai, 4 seminarai
valstybės tarnautojams, 126 renginiai Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams. Parengtos
185 kvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams, iš jų: 10 programų buvo akredituotos,
15 – prilygintos akredituotoms, 139 – institucinio lygio; valstybės tarnautojams pasiūlytos
22 programos. Išsiplėtė Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) fakultetų tinklas: 11-oje
seniūnijų (Babtų, Domeikavos, Garliavos, Kačerginės, Lapių, Neveronių, Raudondvario,
Ringaudų, Vilkijos, Zapyškio ir Karmėlavos) bendrakultūres kompetencijas sveikatos
ugdymo, namų ūkio ir aplinkosaugos, teisės, finansų valdymo, technologijų naudojimo, meno
bei literatūros srityse tobulino 623 senjorai.
20.13.2. Siekiant patenkinti rajono gyventojų saviraiškos, asmens tobulėjimo ir
profesinės kompetencijos tobulinimo poreikius, Kauno rajono savivaldybės tarybai patvirtinus
2016 m. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą,
bendradarbiaujant su VDU Edukologijos katedra, atliktas suaugusiųjų neformaliojo
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mokymosi poreikių tyrimas, parengta ir įgyvendinta programa suaugusiųjų švietėjams
praktikams, dirbantiems ar savo veikloje susiduriantiems su socialinės rizikos suaugusiais
asmenimis.
20.13.3. Įstaiga koordinavo įvairaus pobūdžio projektus: rajono (5), lokalius (1),
tarptautinius (5). 2016 m. pradėti vykdyti 2 nauji „Erasmus+“ strateginės partnerystės
projektai. Projektų biudžetas buvo 110 tūkst. Eur.
20.13.4. Metodinį darbą vykdė 26 metodiniai būreliai. Surengta 13 atvirų pamokų,
18 metodinių dienų, 9 konferencijos, 7 parodos, 21 olimpiada ir 16 konkursų, kuriuose
dalyvavo 1 534 mokiniai. Siekiant gerinti pamokos kokybę buvo tęsiama kvalifikacinė
programa „Pamokos kokybės vertinimo kompetencijų tobulinimas“.
20.13.5. Švietimo centras tęsė rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklą,
kur dalyvauja jau 41 ugdymo įstaiga.
20.13.6. Švietimo centro struktūrinis padalinys – pedagoginė psichologinė tarnyba
2016 m. atliko 235 asmens specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimus, 53 mokyklinės brandos
vertinimus. Suteiktos 785 konsultacijos naudojant Vaiko brandumo mokyklai įvertinimo
metodiką VBMĮ-2. Įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatas
surengta 10 posėdžių. Parengti ir įvykdyti 3 prevenciniai projektai, kuriuose dalyvavo
570 mokinių ir jaunuolių.
09.01.04 uždavinys. Užtikrinti aplinkos finansavimą ir ugdymo proceso
organizavimą švietimo įstaigose.
20.14. Ugdymo proceso organizavimas:
20.14.1. 2016 m. Kauno rajone švietimo paslaugas teikė 52 Savivaldybės ugdymo
įstaigos ir 7 privatūs lopšeliai-darželiai (žr. 9 lentelėę). 2016 m. Vijūkų kaime atidaryta privati
ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Mažylio pasaulis“, kur šiuo metu ugdoma 15 vaikų;
9 lentelė.
Įstaigos tipas
Ikimokyklinio ugdymo
Daugiafunkcis centras
Mokyklos-darželiai
Pradinės mokyklos
Pagrindinės mokyklos
Vidurinės mokyklos
Gimnazijos
Progimnazijos
Neformaliojo švietimo mokyklos
Sanatorinės mokyklos
Iš viso:

Savivaldybės švietimo įstaigų skaičiaus kaita 2012–2016 m.
2016 m.
2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
22
22 (+2*)
20 (+4*)
19 (+6*)
19 (+7*)
1
1
1
3
3
3
3
4
1
1
1
1
1
9
9
10
10
9
8
8
1
7
7
11
12
12
1
1
1
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
55
55
53
52
52

*privačios įstaigos

20.14.2. 2016 m. Kauno rajono ugdymo įstaigose mokėsi 9 021 1–12 klasių mokinys
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(170 mokinių daugiau negu 2015 m.), buvo ugdomi 3 397 ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikai (žr. 57 pav.). Ypač padaugėjo pirmos klasės mokinių – 2016 m. mokėsi
1 002 mokiniai, 2015 m. – 888;
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57 pav. Kauno rajono ugdymosi įstaigose ugdomų mokinių ir vaikų skaičiaus kaita 2012–2016 m.

20.14.3. bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2016 m. dirbo
113 įstaigų vadovų (48 direktoriai, 51 direktoriaus pavaduotojas, 12 skyriaus vedėjų),
1 358 mokytojai (iš jų 251 ikimokyklinio ugdymo ir 105 neformaliojo švietimo). 2016 m.
įvyko konkursai Babtų lopšelio-darželio ir Kačerginės daugiafunkcio centro direktoriaus
pareigoms eiti;
20.14.4. 2016 m. vadybinėms kvalifikacinėms kategorijoms atestuotas 1 direktorius,
4 direktorių pavaduotojai, 4 direktorių pavaduotojai atitiko kvalifikacinės kategorijos
reikalavimus.
20.15. Užtikrinant aplinkos finansavimą:
20.15.1. užtikrintas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio,
neformaliojo ugdymo programų finansavimas (žr. 10 lentelė);
10 lentelė. Išlaidos švietimui (aplinka ir mokinio krepšelio dotacija), tūkst. Eur
Švietimo ir
ugdymo
programa

2012 m.,
tūkst. Eur
Mokinio
KRS*
krepšelio
lėšos
lėšos

2013 m.,
tūkst. Eur
Mokinio
KRS*
krepšelio
lėšos
lėšos

Ikimokyklinis
1 868,8 1 263,35 2 226,3 1 517,13
ugdymas
Pradinis
890,12 1 047,03 840,04
846,01
ugdymas
Pagrindinis
1 145,19 2 298,63 1 206,75 2 135,63
ugdymas
Vidurinis
2 575,01 9 867,04 2 926,96 9 591,38
ugdymas
Neformalus
švietimas
975,79
12,22 917,05
22,66
rajono įstaigos
Neformalus
švietimas
Privatūs
darželiai
Iš viso: 7 454,91 14 488,27 8 117,09 14 112,81
* KRS – Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

2014 m.,
tūkst. Eur
Mokinio
KRS*
krepšelio
lėšos
lėšos
2 564,95
585,73

2015 m.,
tūkst. Eur
Mokinio
KRS*
krepšelio
lėšos
lėšos

1 696,17 2 563,77
711,74

710,02

2016 m.,
tūkst. Eur
Mokinio
KRS*
krepšelio
lėšos
lėšos

1 703,93 3 296,39 1 947,61
766,8

710,81

877,02

1 181,15

1 978,13 1 514,23

4 229,53 2 289,23 4 278,91

3 255,51

9 757,40 2 513,3

7 434,50 2 846,60 7 563,93

987,87

21,01 1 199,01

10,28

33,6

106,08

83,54 1 298,78

88,84

39,83

63,43

96,04

159,39

171,40

8 585,49 14 198,04 8 606,40 14 354,16 10 601,2 14 991,13

20.15.2. visiems mokiniams buvo tiekiami karšti pietūs: 19 ikimokyklinio ugdymo,
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27 bendrojo ugdymo mokyklose šviežias maistas ruošiamas ir tiekiamas vietoje, į 4 mokyklų
skyrius (Altoniškių, Pažėrų, Ramučių, Užliedžių) karštas maistas pristatomas termosais.
2016 m. 1 640 mokinių, t. y. 16 proc. visų mokinių, gavo nemokamą maitinimą (žr. 58 pav.);
2 860

3 000

2 300

2 500

2 100

1 900

Vnt.

2 000

Mokinių, gavusių
nemokamą maitinimą,
skaičius

1 640

1 500
1 000
500
0
2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

58 pav. Mokinių, gavusių nemokamą maitinimą, skaičiaus kaita 2012–2016 m.

20.15.3. 2016 m. Kauno rajono savivaldybės taryboje priimtas sprendimas iš
Savivaldybės biudžeto lėšų papildomai nemokamai maitinti mokinius, kurių šeimos pajamos
vienam asmeniui yra nuo 1,5 VRP iki 3 VRP. Papildomas nemokamas maitinimas paskirtas
202 mokiniams ir sėkmingai organizuojamas 26 mokyklose. Tam iš Savivaldybės biudžeto
2016 m. panaudota apie 12 tūkst. Eur;
20.15.4. ES finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“
100 proc. dalyvauja mokyklos, kuriose yra ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir
pradinukų. 2016 m. vaikams nemokamai buvo pateikta 34,3 t ekologiškų pieno produktų, 2,3 t
ekologiškų sulčių, 27,4 t ekologiškų ir išskirtinės kokybės obuolių;
20.15.5. atidarytos

naujos

modernios

virtuvės

Noreikiškių

lopšelio-darželio

„Ąžuolėlis“ ASU įrengtose patalpose, Jonučių ir Giraitės darželiuose;
20.15.6. Savivaldybės lėšomis 2016 m. buvo nupirktas mokyklinis autobusas
Kačerginės pagrindinei mokyklai, LR švietimo ir mokslo ministerija dar du mokyklinius
autobusus skyrė Zapyškio ir Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėms mokykloms. 2016 m.
Kauno rajono mokyklos valdė 25 mokyklinius autobusus, kuriais į mokyklą nuo rugsėjo 1 d.
pavėžėjo apie 1 030 mokinių. 1 912 mokinių buvo vežami reguliarių reisų autobusais, 351 –

Vnt.

maršrutiniais taksi, 82 – specialiais reisais (žr. 59 pav.).
3 500
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autobusais mokinių skaičius
Vežamų reisiniais autobusais
mokinių skaičius

2016 m.

68
59 pav. Mokinių pavėžėjimo dinamika 2012–2016 m.

09.01.05 uždavinys. Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, didinti vaikų ir jaunimo
užimtumo įvairovę.
20.16. Jaunimo politikos plėtojimas Kauno rajone.
20.16.1. 2016 m. finansuota 16 Kauno r. jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų projektų, kuriems įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto skirta 9,0 tūkst. Eur.
20.16.2. Inicijuotas ir pagal nustatytą metodiką atliktas Jaunimo problematikos
tyrimas Kauno rajone. Tyrime dalyvavo 377 respondentai iš Kauno rajono.
20.16.3. Bendradarbiauta su vietos garantijų iniciatyvos koordinatoriais, siekiant
atrasti Kauno rajone gyvenančius neaktyvius jaunus žmones, organizuoti užimtumo ir karjeros
kompetencijų ugdymo mokymai.
20.17. Didinant vaikų ir jaunimo užimtumo įvairovę 2016 m.:
20.17.1. vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo ir vasaros poilsio programai
skirta 15,9 tūkst. Eur, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos
programai – 2,9 tūkst. Eur. Vykdytos 76 programos: 38 vasaros poilsio, 21 vaikų ir jaunimo
socializacijos įgūdžių ugdymo, 17 alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų
prevencijos. Vasaros poilsio stovyklose (21 dieninėje stovykloje ir 17 turistinių stovyklų)
dalyvavo 1 073 mokiniai, iš jų 632 socialiai remtini. Pagal veiklos kryptis surengta
11 kūrybinių / meninių, 6 sportinės, 6 gamtotyrinės / ekologinės, 5 kraštotyrinės / istorinės,
2 jaunimo organizacijų (skautų) ir 8 bendro pobūdžio vasaros poilsio stovyklos. Vaikų ir
jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo bei alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų prevencijos programose, vykstančiose mokyklose visus metus, dalyvavo dauguma
mokyklų mokinių ir visi socialinę atskirtį patiriantys bei socialinės rizikos šeimų vaikai;
20.17.2. nuo 2016 m. vykdoma Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo programa,
buvo akredituotos 68 neformaliojo vaikų švietimo programos – 16 laisvųjų mokytojų ir
20 įstaigų, panaudota 260,11 tūkst. Eur. 51 programoje dalyvavo 14 336 mokiniai. Veiklos
kryptys: sportas, šokis, teatras, informacinės technologijos, kalbos, ebru menas ir kita;
20.17.3. aktyviai veikė mokinių savivalda – sušaukti Kauno r. mokinių tarybų
susirinkimai, mokymai, gerumo akcija „Atverkime širdis“, 9–11 klasių mokinių konkursas
„Aš – lyderis“, surinkti duomenys apie jaunimo organizacijas Kauno r. bendrojo ugdymo
mokyklose. 2016 m. vyko mokinių tarybos rinkimai, kurios pirmininke tapo Babtų gimnazijos
mokinė Ieva Masaitytė;
20.17.4. vyko rajoninės pradinių klasių mokinių saugaus eismo varžybos
„Saugokime jaunas gyvybes keliuose“, pamokos-akcijos „Būk saugus kelyje“, pradinių klasių
mokiniams skirta kampanija-žaidimas „Eismo gyvatėlė“. Europos judriosios savaitės
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vykusioje kampanijoje dalyvavo 8 Kauno rajono mokyklos;
20.17.5. surengtas rajono 5–7 klasių mokinių etninės kultūros konkursas „Iš tautos
skrynios“, šalies mokinių folklorinių šokių varžytuvės „Patrepsynė“, Lietuvos moksleivių
liaudies dailės konkursas ,,Sidabro vainikėlis“. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokinė
Agnė Knašytė Lietuvos moksleivių konkurse ,,Sidabro vainikėlis“ laimėjo pirmąją vietą;
20.17.6. surengtos 2 Kauno rajono mokinių kūrybinių darbų parodos;
20.17.7. koordinuotas bendrojo ugdymo mokyklų kolektyvų dalyvavimas 2016 m.
Lietuvos moksleivių dainų šventėje. Kauno rajonui atstovavo 19 kolektyvų: 6 chorai,
6 liaudies šokių kolektyvai, 2 gatvės šokių kolektyvai, folkloro ansamblis, pučiamųjų
instrumentų orkestras, liaudies muzikos instrumentų ansamblis, akordeonininkų orkestras ir
tradicinių kanklių ansamblis.

60 pav. Domeikavos gimnazijos folkloro ansamblis „Serbentėlė“ Lietuvos moksleivių dainų šventėje

20.17.8. Sėkmingai įgyvendinami du Europos Sąjungos programos Erasmus+
tarptautiniai strateginių partnerysčių projektai. Pagal dvišalį projektą „Geresnis švietimas –
geresnis mokymasis“ surengtas partnerių iš Turkijos vizitas, su Garliavos Jonučių
progimnazija parengti skaitmeniniai pamokos vertinimo ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
įrankiai, su Švietimo centru – kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojų veiklos
vertintojams.
pavaduotojams.

Projekto
Su

mokymuose

projekto

įgytos

partneriais

žinios
parengtos

pristatytos
„Mokyklų

mokyklų
vadovų

vadovams,
vertinimo

rekomendacijos“, pateikta medžiaga „Mokytojų veiklos vertinimo rekomendacijų“ projektui.
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SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (10)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2015–2017 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 bei
socialinės integracijos didinimą, optimizuoti socialinių paslaugų teikimo tinklą bei gerinti socialinių paslaugų
kokybę ir prieinamumą.

10.01 tikslas. Teikti piniginę socialinę paramą Kauno rajono gyventojams siekiant
sumažinti socialinę atskirtį.
10.01.01 uždavinys. Užtikrinti socialinės paramos skyrimą ir mokėjimą Kauno
rajono gyventojams.
21.

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

21.18. Socialinės paramos skyrius 2016 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.
21.19. Valstybinių šalpos išmokų ir transporto išlaidų kompensacijų mokėjimas ir jų
administravimas. Šalpos išmokas 2016 m. gavo 3 727 gavėjai, t. y. 0,8 proc. daugiau negu
2015 m.

Transporto išlaidų

ir specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo išlaidų

kompensacijas gavo 143 gavėjai, t. y. 5,1 proc. daugiau nei 2015 m. (žr. 11 lentelė).
11 lentelė. Valstybinių šalpos išmokų ir transporto išlaidų kompensacijų mokėjimas ir jų
administravimas 2012–2016 m.
2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
Išmokos
Suma,
Suma,
Suma,
Suma,
Suma,
Gavėjų
Gavėjų
Gavėjų
Gavėjų
Gavėjų
pavadinimas
tūkst.
tūkst.
tūkst.
tūkst.
tūkst.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Šalpos išmokos
3 920 6 026 3 818 5 854 3 812 6 494 3 695 6 608 3 727 6 961
Transporto išlaidų ir
spec. lengvojo
automobilio įsigijimo
išlaidų kompensacijos
Šalpos išmokų
administravimas

Iš viso:

119

13

144

21

143

21

136

21

-

115

-

117

-

131

-

128

4 039

6 154

3 962

5 992

3 955

6 646

3 831

6 757

143

24
130

3 870

7 115

21.1. Vienkartinei valstybės paramai ir kompensacijoms mokėti 2016 m. buvo
paskirstyta 14,0 tūkst. Eur:
21.1.1. vienkartinė valstybės parama šešiems užsienyje mirusių (žuvusių) LR piliečių
palaikams parvežti, skirta 11,2 tūkst. Eur;
21.1.2. 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;
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21.1.3. ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams ir žuvusių pasipriešinimo
1940–1990 m. okupacijos dalyvių šeimoms, 2 asmenims skirta 1,5 tūkst. Eur;
21.2. Išmokos vaikams ir jų administravimas. Vienkartinėms išmokoms nėščiai
moteriai, vienkartinėms išmokoms vaikui, išmokoms vaikui, globos (rūpybos) išmokoms ir
vienkartinėms

išmokoms

įsikurti

mokėti

ir

administruoti

2016 m.

buvo

skirta

1 577,5 tūkst. Eur, t. y. 0,06 proc. mažiau negu 2015 m. (1 578,4 tūkst. Eur). Dėl vienkartinės
išmokos vaikui 2016 m. (1 199) kreipėsi 4,99 proc. gavėjų daugiau nei 2015 m. (1 142)
(žr. 61 pav. 12 lentelėę)
1 199
1 200

1 142
1 114

Vnt.

1 150

1 108

1 100

1 065

Vienkartinės išmokos vaikui
gavėjų skaičius
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1 000
950

2012 m.
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2015 m.
2016 m.
61 pav. Vienkartinės išmokos gavėjui skaičiaus kaita 2012–2016 m.
12 lentelė. Išmokos vaikams ir jų administravimas 2012–2016 m.
Išmokos
pavadinimas
Vaiko išmokoms
administruoti
Vienkartinė išmoka
nėščiai moteriai
Vienkartinė išmoka
vaikui
Išmoka vaikui
Globos (rūpybos)
išmoka
Vienkartinė išmoka
būstui įsigyti arba
įsikurti
Išmoka privalomosios
tarnybos kario vaikui
Globos (rūpybos)
išmokos tikslinis
priedas
Iš viso:

2012 m.
Suma,
Gavėjų
tūkst.
skaičius
Eur

2013 m.
2014 m.
Suma,
Suma,
Gavėjų
Gavėjų
tūkst.
tūkst.
skaičius
skaičius
Eur
Eur

2015 m.
Suma,
Gavėjų
tūkst.
skaičius
Eur

2016 m.
Suma,
Gavėjų
tūkst.
skaičius
Eur

50,3

-

53,26

-

53,35

-

47,3

182

13,7

154

11,58

180

13,5

169

12,8

138

10,5

1 114

461,5

1 108

458,84

1 065

441,9

1 142

476,9

1 199

501,6

3 316

701,3

2 724

638,84

2 460

565,11

2 180

508,3

1 892

439,4

300

468,4

278

428,29

281

430,87

272

441,3

269

431,7

76

47,7

71

70,64

74

47,67

52

48,2

56

50,8

2

0,32

-

-

-

18

32,7

21

24

43,6

129

99,3

4 988 1 742,9

4 355 1 694,47

33,57

4 081 1 585,97

3 839 1 578,4

44,2

3 683 1 577,5

21.3. Socialines išmokas per mėnesį vidutiniškai gavo apie 1 944 Kauno rajono
gyventojai. Išmokos šiai pašalpai siekė beveik 1 100,6 tūkst. Eur, palyginti su 2015 m.,
sumažėjo 220,5 tūkst. Eur. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms (socialinė pašalpa,
kompensacija būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti, spec. laidojimo pašalpa) mokėti ir
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administruoti 2016 m. buvo skirta 1 669,8 tūkst. Eur, išmokas ir kompensacijas gavo
4 502 gyventojai (žr. 13 lentelė ir 62 pav.).
2012 m.
Išmokos
pavadinimas

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

Socialinė pašalpa

3 835 3 229,8

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

Tūkst. Eur / vnt.

Iš viso:
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0

13 lentelė. Socialinės išmokos ir kompensacijos 2012–2016 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.

3 596 2 820,3

846

254,8

841

4 174

703,1

4 226 733,38

824

203,2

3 350

2 459 1 762,7

252,4

843 253,91

958

288,1

887

269,6

379,6 1 671

299,6

162,2

510

140,9

217,5 1 161

158,7

530,6

2 399

756 185,21

579 199,64

536

499,9

3 470 548,16

2 080 331,33

1 863

8 855 4 187,7

8 663 3 806,1

5 961 2 547,2

5 684 1 988,8

3 835

2 659

2 327 1 321,1 1 944 1 100,6

4 502 1 669,8

3 596
3 229,8
2 820,3

2 459

2 327

1 944

1 762,7
1 321,1

1 100,6

Socialinės pašalpos gavėjų
skaičius
Lėšos socialinei pašalpai,
tūkst. Eur

2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.
62 pav. Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus ir lėšų socialinei pašalpai išmokėti sumos kaita 2012–2016 m.

21.4. Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui
(kieto ir kt. kuro rūšims) kompensacijų 2016 m. išmokėta 1 671 rajono gyventojui, t. y.
728 gyventojams mažiau nei 2015 m. (2 399). Didžiąją dalį (apie 55 proc.) visų šildymo
išlaidų kompensacijų sudaro AB „Kauno energija“ priskaičiuotos kompensacijos, kurioms
didžiausią įtaką turi šilumos kaina. AB „Kauno energija“ vidutinė šilumos kaina 2016 m. –
5,08 Eur ct/kWh buvo 5,4 proc. mažesnė nei 2015 m. (5,37 Eur ct/kWh), mažėjo ir kitų
šilumos tiekėjų kainos (malkų kainos mažėjo apie 2 proc.). Atitinkamai mažėjo ir
kompensacijos būstui šildyti. 2016 m. sumažėjo ir kompensacijų gavėjų skaičius.
21.5. Vienkartinei piniginei socialinei paramai iš Savivaldybės biudžeto Socialinės
paramos komisija 2016 m. skyrė 93,1 tūkst. Eur (žr. 14 lentelėę).
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14 lentelė. Socialinės paramos komisijos skirta vienkartinė piniginė socialinė parama 2012–2016 m.
2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 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

Pašalpų rūšis
Vienkartinė pašalpa esant sunkiai
materialiai padėčiai
Vienkartinė pašalpa sergant sunkia
liga
Vienkartinė pašalpa grįžus iš
įkalinimo įstaigos
Vienkartinė pašalpa kilus gaisrui
Velykiniai maisto krepšeliai*
Kalėdiniai maisto krepšeliai*
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21.6. Socialinei paramai mokiniams (mokinio aprūpinimas mokinio reikmenimis) iš
valstybės biudžeto lėšų tikslinių dotacijų 2016 m. skirta 83,7 tūkst. Eur 1 475 gavėjams, t. y.
1,9 proc. mažiau nei 2015 m. (82,84 tūkst. Eur buvo skirti 1 822 gavėjams).
21.7. Gyventojų telkimas visuomenei naudingai veiklai atlikti. Visose Kauno rajono
seniūnijose socialinės pašalpos gavėjai buvo aktyviai telkiami visuomenei naudingai veiklai
atlikti. 2016 m. visuomenei naudingą veiklą seniūnijose pašalpų gavėjai atliko 2 216 kartų.
10.02 tikslas. Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą ir optimizuoti
socialinių ir viešųjų paslaugų teikimo tinklą.
10.02.01 uždavinys. Skatinti socialinės atskirties mažinimą ir socialinės
integracijos didinimą.
21.8. Socialinių paslaugų teikimas Kauno rajone kasmet didėja. Socialinės paramos
skyrius 2016 m. organizavo dienos socialinės globos paslaugų pirkimą. Šios paslaugos buvo
teikiamos Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centre penkiems Kauno rajono neįgaliesiems,
Vilijampolės socialinės globos namuose – dviem sunkią negalią turintiems asmenims,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje – trims negalią turintiems vaikams.
Socialinės priežiūros apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose (asmenims su negalia)
ši paslauga buvo teikiama keturiems asmenims – Dovainonių darbo terapijos centro paramos
ir labdaros fonde. Pagal socialinės globos sutartis socialinės globos paslaugos 2016 m. buvo
teikiamos 185 Kauno rajono suaugusiems asmenims ir 105 vaikams, netekusiems tėvų globos.
Socialinės globos teikimo sutartys pasirašytos su 33 socialinių paslaugų įstaigomis. Šioms
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paslaugoms teikti 2016 m. skirta 645,4 tūkst. Eur, t. y. 15,19 proc. daugiau nei 2015 m.
(560,3 tūkst. Eur) (žr. 63 pav.).
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21.9. 2016 m. būsto pritaikymui neįgaliesiems Kauno rajone buvo skirta valstybės
biudžeto lėšų – 36,0 tūkst. Eur., Savivaldybės biudžeto lėšų – 14,7 tūkst. Eur. Pritaikyti
septyni būstai (Ringaudų sen., Domeikavos sen., Karmėlavos sen., Alšėnų sen., Taurakiemio
sen.), trys pareiškėjai būstus prisitaikė savarankiškai.
21.10. Socialinių paslaugų teikimas SBĮ Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų
globos namuose. 2016 m. sausio 1 d. čia gyveno 18 globotinių. Per 2016 m. į globos namus
atvyko 18 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Išvyko – 13 globotinių. 2016 m. Pagynės vaikų
globos namų biudžetas buvo 338,7 tūkst. Eur. Per 2016 m. įstaiga dalyvavo 34 renginiuose ir
edukaciniuose projektuose.
21.11. Socialinių paslaugų teikimas SBĮ Čekiškės socialinės globos ir priežiūros
namuose. Įstaigoje 2016 m. pabaigoje gyveno 30 gyventojų, iš jų 22 – stacionarių paslaugų
gavėjai ir 8 savarankiško apgyvendinimo paslaugų gavėjai. Gyventojų socialinei globai ir
priežiūrai teikti 2016 m. buvo panaudota 191,1 tūkst. Eur. (iš jų: 98,9 tūkst. Eur. Savivaldybės
biudžeto lėšų, 53,0 tūkst. Eur. spec. lėšų, 39,2 tūkst. Eur. valstybės lėšų). Į Įstaigą 2016 m.
atvyko 7 nauji gyventojai.
21.12. SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras Kauno rajono gyventojams
teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas:
21.12.1. specialiojo transporto paslauga gydymosi ir reabilitacijos atvejais 2016 m.
suteikta 96 Kauno rajono gyventojams (249 kartus). Transporto paslaugos 7 asmenims teiktos
2–3 kartus per savaitę nuvykti į hemodializės procedūras;
21.12.2. asmens higienos ir priežiūros paslaugos skiriamos Kauno rajono
gyventojams, kurie dėl amžiaus, sveikatos būklės, negalios ar buities sąlygų neturi galimybės
šių veiksmų atlikti patys. 2016 m. buvo suteiktos 3 skalbimo ir 2 dušo paslaugos;
21.12.3. nemokamai malkos skiriamos Kauno rajono gyventojams, kai asmens
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pajamos yra mažesnės nei 204 Eur / mėn. 2016 m. nemokamų malkų paslaugą gavo
42 asmenys (žr. 64 pav.);
21.12.4. pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios
asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime, 2016 m. šią paslaugą
gavo 218 asmenų (žr. 64 pav.);
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21.12.5. Šeimos gerovės skyriaus Pagalbos šeimai tarnyba suteikė 266 socialinių
įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms. 53 šeimoms suteiktos
bendrosios socialinės paslaugos;
21.12.6. Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos centrą lankė 30 vaikų, gyvenančių
Domeikavos seniūnijoje;
21.12.7. Krizių centre teikiamos paslaugos: nakvynės suteikimas, informavimas,
konsultavimas, psichologo konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kasdienio
gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas. 2016 m. šias paslaugas gavo 26 moterys su
21 vaiku, 2015 m. šias paslaugas gavo 22 moterys ir 26 vaikai. Laikino apnakvindinimo
paslaugos Krizių centre 2016 m. suteiktos 18 moterų ir 19 su jomis gyvenusių vaikų (2015 m.
10 moterų, ir 10 vaikų);
21.12.8. Dienos socialinės priežiūros skyriuje suaugusiems asmenims, turintiems,
negalią, teikiamos sveikatos stiprinimo ir palaikymo paslaugos. 2016 m. šios paslaugos
suteiktos 272 asmenims (167 neįgaliesiems ir 105 senyvo amžiaus asmenims ) iš 21 Kauno r.
seniūnijos (2015 m. – 222 neįgaliesiems). Meniniuose užsiėmimuose 2016 m. dalyvavo
31 neįgalusis iš 3 seniūnijų;
21.12.9. 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. Per 2016 m. šias paslaugas gavo 63 neįgalieji, 2015 m. –
56 neįgalieji;
21.12.10. Kauno rajone gyvenantiems vaikams su negalia, Dienos socialinės globos
centre teikiamos dienos socialinės globos paslaugos: 2016 m. dienos socialinės globos
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paslaugas gavo 17 neįgalių vaikų (2015 m. – 15 vaikų); bendrąsias socialines paslaugas –
25 vaikai (2015 m. – 14 vaikų); socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas – 5 vaikai
(2015 m. paslauga neteikta);
21.12.11. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos 2016 m. suteiktos
58 asmenims: 51 asmuo apgyvendintas bendro tipo globos namuose ir 7 asmenys socialinės
globos namuose, skirtuose asmenims, turintiems proto ir psichinę negalią;
21.12.12. aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis: 2016 m. buvo išduotos
367 techninės pagalbos priemonės (2015 m. 433). Techninės pagalbos priemonių poreikis
2016 m. patenkintas 97,14 proc. (2015m. 96 proc.);
21.12.13. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas 2016 m.
Kauno rajono gyventojams skyrė 31,19 tūkst. maisto paketų (2015 m. 34,15 tūkst.).
21.12.14. SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras 2016 m. vykdė projektus:
21.12.14.1. Europos socialinio fondo finansuojamas 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;
21.12.14.2. 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;
21.12.14.3. projektą „Vaikų su negalia sveikos gyvensenos ir taisyklingos mitybos
įgūdžių ugdymas“, finansuojamas Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos, skirtas Kauno rajono vaikams (7–18 metų), turintiems intelekto
sutrikimų, fizinę ar kompleksinę negalią;
21.12.14.4. „Asmens higienos įgūdžių ugdymas socialinės rizikos šeimose“,
finansuojamas iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Projekto tikslas –
gerinti Kauno rajono socialinės rizikos šeimų gyvenimo sąlygas ir kokybę, ugdant socialinius,
švaros, asmens higienos, tvarkos gyvenamojoje aplinkoje palaikymo įgūdžius.
10.02.02 uždavinys. Plėtoti paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje ir gerinti jų
gyvenimo kokybę.
2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
įgyvendinti Kauno rajone iš valstybės biudžeto buvo skirta 114,3 tūkst. Eur, iš Savivaldybės
biudžeto 11,7 tūkst. Eur. Finansavimą projektams gavo 8 organizacijos. Paslaugos buvo
suteiktos 554 Kauno rajono gyventojams. Projektų įgyvendinimo metu buvo sukurtos
43 darbo vietos, iš jų 18 darbo vietų neįgaliesiems.
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KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTOJIMO PROGRAMA (11)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2015–2017 m. veiklos plano 11 programą
„Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“ koordinuoja ir įgyvendina Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.
Pagrindinis kūno kultūros uždavinys – ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę. Programa siekiama
įtraukti kuo daugiau gyventojų į organizuotas ir savarankiškas sporto pratybas, skatinti tobulėjimą. Programoje
pateiktos prielaidos būtinos ugdyti talentingiems sportininkams, kurie būtų pajėgūs atstovauti rajonui ir šaliai
svarbiausiuose pasaulio sporto forumuose ir prisidėtų prie teigiamo Kauno rajono įvaizdžio formavimo.

11.01 tikslas. Ugdyti fiziškai aktyvią bendruomenę.
11.01.01 uždavinys. Skatinti fizinį aktyvumą, organizuoti „Sporto visiems“
renginius.
22.

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

22.1. 2016 m. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Sporto poskyris vykdydamas
Kūno kultūros ir sporto plėtojimo programą:
22.1.1. organizavo ir įvykdė per 450 sportinių varžybų ir renginių, kuriuose dalyvavo
apie 23 tūkst. rajono gyventojų. Aštuntus metus vykdė Kauno r. seniūnijų sporto žaidynes,
kuriose dalyvavo apie 460 dalyvių iš 20 seniūnijų. Šioms žaidynėms vykdyti ir inventoriui
įsigyti parengė projektą ir iš Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento sporto rėmimo
fondo gavo 600 Eur finansavimą.
22.1.2. įvykdė ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų dviratukų varžybas. Surengė
moksleivių bėgimą Kauno rajono mero ir olimpiečio Kęstučio Orento taurei laimėti. Bėgime
dalyvavo daugiau nei 350 dalyvių. Parengė ir pradėjo vykdyti Kauno rajono bendrojo
lavinimo mokyklų vaikų mokymo plaukti programą, kurioje dalyvauja 19 bendrojo lavinimo
mokyklų ir baseinus lanko 784 trečios klasės mokiniai, 142 antros klasės mokinių mokymą
plaukti finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Plaukimo federacija. Kauno rajono
savivaldybė šiai programai skyrė 25 tūkst. Eur. 2015–2016 mokslo metų Lietuvos mokyklų
žaidynėse Kauno rajono komanda užėmė 2 vietą. Kaimo vietovių mokyklų, gimnazijų
įskaitoje Kauno rajonas iškovojo 1 vietą.
22.1.3. surengė žmonių su negalia sporto žaidynes, kuriose dalyvavo visos
seniūnijos. Sporto poskyrio darbuotojai rengė seniūnijų žaidynių, vidurinių mokyklų,
gimnazijų ir pagrindinių mokyklų, Savivaldybės darbuotojų, įvairių taurių ir turnyrų
nuostatus. Organizavo ir vykdė Savivaldybės administracijos darbuotojų su šeimomis dviračių
žygius, žygį baidarėmis, organizavo sporto šventes. Poskyris sudarė galimybes Kauno rajono
komandoms atstovauti respublikinėse, Europos, tarptautinėse ir pasaulio varžybose.
Organizavo sportininkų ir komandų nuvykimą į varžybas.
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11.01.02 uždavinys. Tobulinti sporto mokymo įstaigų veiklą.
22.2. Sporto mokykloje dirba 24 mokytojai, kurie propaguoja 11 sporto šakų.
Užsiėmimus lanko per 630 mokinių. Dziudo ir jojimo sporto mokykloje dirba 12 trenerių,
kurie lavina per 250 sportininkų. Iš viso Kauno rajono sporto mokyklas lanko per 860 vaikų
(žr. 65 pav.). 2016 m. Dziudo ir jojimo sporto mokykla surengė 5 tradicinius renginius,
kuriose dalyvavo per 700 sportininkų. 2016 m. sportininkai Lietuvos jaunučių sporto
žaidynėse užėmė 3 vietą.
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22.3. Sporto poskyris rinko informaciją apie Kauno rajone veikiančių sporto klubų
veiklą: 2016 m. veiklą vykdė 24 sporto klubai, kurie yra sutelkę dziudo, krepšinio, futbolo,
tinklinio ir techninių sporto šakų entuziastus. 2016 m. klubuose sportavo per 1 700 gyventojų.
Vykdant sporto klubų intensyvinimo programą sporto klubų organizuojamiems renginiams
papildomai skyrė 7 tūkst. Eur.
22.4. Sporto poskyris papildė sportinio ugdymo grupių formavimo tvarką Kauno
rajono neformaliojo ugdymo įstaigose.
22.5. Poskyris kuravo Sporto mokyklos, Dziudo ir jojimo sporto mokyklos,
Garliavos sporto ir kultūros centro veiklą, dirbo kategorijų suteikimo klausimais, stebėjo
treniruotes, bendradarbiavo sudarant sutartis su kitomis įstaigomis.
22.6. Vykdė projektą „Neįgaliųjų integracija per kūno kultūrą ir sportą“.
22.7. Vykdė vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programą.
11.01.03 uždavinys. Tobulinti sporto infrastruktūrą.
22.8. 2016 m. įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė Vandžiogaloje. Renovuotos
universalios lauko aikštelės Liučiūnuose, Saulėtekiuose, Ilgakiemyje ir Piliuonoje. Padengti
gumos danga Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos sporto aikštyno bėgimo takai.
Renovuota Kulautuvos pagrindinės mokyklos sporto salė ir Vilkijos gimnazijos sporto salė.
Pradėta renovuoti Domeikavos gimnazijos sporto salė. Padaugėjo kultivuojamų sporto šakų.

79

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR VIEŠOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ
ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (12)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2015–2017 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 dangas ir padidinti eismo saugumą.
23.

KELIŲ IR TRANSPORTO SKYRIUS

23.1. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. Kauno rajono savivaldybės
vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstrukcijai, remontui, priežiūrai ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti 2016 m. skirta 2 970 tūkst. Eur Kelių priežiūros ir plėtros (toliau – KPP)
programos lėšų (žr. 66 pav.).
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23.2. Už 2016 m. gautas KPPP lėšas atlikti darbai:
23.2.1. įrengta apie 7,6 km naujos asfalto dangos;
23.2.2. sutaisyta apie 3 300 kv. m senos asfalto dangos;
23.2.3. užtaisyta apie 13 000 kv. m duobių;
23.2.4. žvyruoti ir lyginti žvyrkeliai;
23.2.5. įrengta ir atnaujinta apie 5,7 km šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų;
23.2.6. atnaujinta ir pažymėta ženklu „Apsaugok mane“ 91 pėsčiųjų perėja.
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23.3. 2016 m. Kauno rajono savivaldybė skyrė pirmą kartą skyrė daugiau biudžeto
lėšų keliams ir gatvėms rekonstruoti, prižiūrėti, remontuoti ir apšviesti nei gavo KPP
programos lėšų (žr. 67 pav.).
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23.4. Kauno rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis, pagal 2016 m. gruodžio
mėn. seniūnų pateiktus duomenis, yra apie 1 824 km, iš jų: 499 km – asfaltuoti (27 proc.),
1 003 km – žvyrkeliai (55 proc.), 322 km – grunto (be dangos) kelių (18 proc.) (žr. 68 pav.).
Grunto keliai
18%

Asfalto danga
27%

Žvyrkeliai
55%

68 pav. Kauno rajono kelių ir gatvių dangos 2016 m.

12.01.02 uždavinys. Gerinti rajono gyventojų pervežimą.
23.5. Kauno rajone keleiviai vežami vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo
autobusų ir maršrutinių taksi maršrutais. Į artimąjį priemiestį įvažiuoja ir miesto autobusai.
Keleivius priemiestiniais 27 autobusų maršrutais veža 4 bendrovės, 12 maršrutų 9 įmonės
veža maršrutiniais taksi. Šiuo metu yra išduoti 96 autobusų ir maršrutinių taksi leidimai.
23.6. Per 2016 m. vežėjams iš viso išmokėta 816,92 tūkst. Eur. kompensacijų už
nuostolingus autobusų reisus ir 479,14 tūkst. Eur – už lengvatas turinčių keleivių vežimą. Per
metus susikaupusių kompensacijų vežėjams dydis siekė 1 296,06 tūkst. Eur (žr. 69 pav.).
2016 m. pabaigoje Savivaldybė skolų vežėjams neturėjo.
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23.7. Kauno rajono viešuoju transportu per 2016 m. iš viso buvo pervežta apie
2,94 mln. keleivių (2015 m. apie 3 mln. keleivių), iš jų vietinio (priemiestinio) reguliaraus
susisiekimo autobusų maršrutais – 2,20 mln. keleivių (2015 m. – 2,3 mln. keleivių).
23.8. Vežėjai, aptarnaujantys vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo
autobusų maršrutus, vis atnaujina transporto priemones. UAB „Kautra“ autobusų, naudojamų
priemiestiniuose maršrutuose, naudojimo laiko vidurkis 2016 m. buvo 6,1 metai (2015 m. –
7,3 m.), UAB „Antirijus“ – 4,75 metai (2015 m. – 14,5 m.), UAB „Uma trans“– 7,6 metai
(2015 m. – 11 m.) , UAB „Merula“– 15,11 metai (2015 m. – 15,8 m.). Vidutinis visų
priemiestinių autobusų naudojimo laikas 2016 m. siekė apie 9,59 metų (2015 m. – 11,9 m.).
23.9. 2016 m. įrengti nauji keleivių laukimo paviljonai Raudondvario seniūnijos
galinėje stotelėje „Svarstyklės“, Kulautuvos seniūnijoje Kauno kryptyje stotelėje „Ligoninė“,
Akademijos seniūnijoje prie žiedo esančioje stotelėje „Pilėnų g.“, Marvelės ir Noreikiškių
kryptyse stotelėse „Universiteto bendrabučiai“).
23.10. Kauno rajono keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisija
2016 m. surengė 11 posėdžių, kuriuose išnagrinėjo 70 klausimų dėl Kauno rajono keleivinio
kelių transporto.
23.11. Atsižvelgiant į keleivių pageidavimus tikslinti autobusų ir maršrutinių taksi
eismo tvarkaraščiai, maršrutų trasos, derinami kitų savivaldybių pateikti eismo tvarkaraščiai.
23.12. Kelių ir transporto skyriaus specialistai kartu 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. Kartu su Kauno apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Kelių policijos valdybos Tarnybos organizavimo skyriaus specialistais
visus metus atliko autobusų techninę, estetinę ir sanitarinę apžiūrą. Iš viso apžiūros metu buvo
patikrintos 37 transporto priemonės. Nustačius pažeidimus, vežėjai transporto priemones
pateikdavo apžiūrai tik tada, kai trūkumai būdavo pašalinami.
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23.13. Kartu su policijos pareigūnais vykdytos saugaus eismo akcijos. Tikrinti
geltonieji autobusai, vežantys moksleivius į Kauno rajono švietimo įstaigas. Akcijos metu
buvo dalijamos šviesą atspindinčios liemenės, o moksleiviams – atšvaitai.
23.14. 2016 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 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. (imtinai).
23.15. 2016 m. per informacinę sistemą „Vektra“ išduotos licencijos ir licencijų
kopijos verstis keleivių vežimu vietinio susisiekimo maršrutais šiems vežėjams:
UAB „Neklaužados“ (1 licencija ir 4 licencijų kopijos); UAB „Juozo transportas“ (1 licencija
ir 3 licencijų kopijos); Povilo Viščiaus firmai (1 licencija ir 4 licencijų kopijos).
23.16. Kelių ir transporto skyrius per 2016 m. gavo 715 raštų, skundų ir prašymų,
kuriuos laiku išnagrinėjo ir parengė atsakymus.
23.17. 2016 m. Kelių ir transporto skyrius surengė 3 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.
23.18. Skyrius nuolat rengia ir skelbia informaciją apie viešojo transporto
infrastruktūrą bei eismo tvarkaraščius Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje.
Interneto svetainėje pateikti 27 autobusų maršrutų ir 12 maršrutinių taksi eismo tvarkaraščiai.
Jie teikiami pagal sezoniškumą ir nuolat naujinami.
–––––––––––––––––––––––––––

