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VADOVO ŽODIS
Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), įgyvendindama
strateginį plėtros planą, 2019 m. gerino Savivaldybės valdymą, skatino investicijas, užtikrino
darnų žemės ūkio vystymąsi, gerino kelių ir gatvių infrastruktūrą, plėtojo subalansuotą kultūros
infrastruktūrą įtraukiant gyventojus į kultūrinę veiklą, puoselėjo kultūros paveldą, plėtojo
darnią švietimo sistemą, ugdė fiziškai aktyvią bendruomenę, užtikrino teikiamų socialinių
paslaugų prieinamumą, aplinkos kokybę, saugią gyvenamąją aplinką, komunalinio ūkio
atnaujinimą, gerino pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą:
➢ Savivaldybės taryba metų pradžioje patvirtino biudžetą – 83 141,5 tūkst. Eur, metų
pabaigoje patikslinto biudžeto apimtis buvo 93 492,7 tūkst. Eur. Per 2019 m. Savivaldybė
biudžetas augo 12,5 proc.
➢ Savivaldybės administracijoje dirbo 172 valstybės tarnautojai ir 177 darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis.
➢ Įgyvendinant Viešojo administravimo įstatymą, gyventojai aptarnaujami vieno
langelio principu (toliau – Gyventojų priėmimas). Siekiant teikti efektyvias ir kokybiškas
aptarnavimo paslaugas, gyventojus konsultuoja ir prašymus dėl administracinių paslaugų
suteikimo 2019 m. priima 6 Savivaldybės administracijos darbuotojai. Ataskaitiniais metais
Gyventojų priėmime iš viso užregistruoti 10 326 gauti dokumentai.
➢ Savivaldybėje vykdomas infrastruktūros modernizavimas ir plėtra sudaro palankias
sąlygas verslui įsikurti ir augti Kauno rajono teritorijoje. Siekiant pritraukti kuo daugiau
investicijų, 2019 m. pasirašytos 8 ES finansavimo sutartys, kurių vertė – 830 tūkst. Eur. Kauno
rajono savivaldybės 2019 m. investicijų programoje suplanuoti 132 investiciniai projektai. Jų
bendra vertė – 77 523,00 tūkst. Eur. Įsisavinta 15 865 tūkst. Eur ES lėšų.
➢ Kiekvienais metais ūkininkai vis daugiau įsisavina apleistų (nedirbamų kitos
paskirties) žemės plotų Kauno rajone. 2019 m. rajono ūkininkai įsisavino 125 ha nedirbamų
žemės plotų.
➢ Kauno rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstrukcijai, remontui, priežiūrai
ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti buvo skirta 7053,7 tūkst. Eur, už juos: išasfaltuota ar
atnaujinta 31,3 km kelių ir gatvių, 8,5 km pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių; įrengta ir
atnaujinta

4 automobilių

stovėjimo

aikštelės,

atnaujintos

ir

pažymėtos

ženklu

„Apsaugok mane“ 93 pėsčiųjų perėjos, užtaisytos duobės, įrengti apsauginiai kelio atitvarai,
pažymėtos kelio linijos.
➢ 2019 m. buvo minimos žymaus Lietuvos muzikos patriarcho, kompozitoriaus,
pedagogo, vargonininko, chorvedžio, pirmosios Lietuvoje dainų šventės rengėjo ir vyriausiojo
dirigento, profesionaliosios lietuvių muzikos pradininko Juozo Naujalio 150-osios gimimo
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metinės. Įgyvendinant šventinę programą Kauno rajone vyko koncertai, misterija
„Gloria Juozui Naujaliui“, filmo pristatymas, chorų festivalis „Vaikystės ritmu“, mokslinė
konferencija ir kt. renginiai.
➢ Užmegzti nauji tarptautinio bendradarbiavimo ryšiai su Sakartvelu. Pasirašyta
Ramučių kultūros centro bei vieno iš Sakartvelo kultūros centro bendradarbiavimo sutartis
suteiks didesnių galimybių bendradarbiauti. Rezultatas – sukurtas bendras spektaklis, jis
rodytas Lietuvoje ir Sakartvele. Kulautuvoje surengtas devynioliktasis bardų festivalis
„Akacijų alėja“, pritraukęs apie 20 tūkst. klausytojų.
➢ Kauno rajonas kartu su Kauno miestu toliau vykdo projektą „Kaunas – Europos
kultūros sostinė 2022“. Šiuolaikinių seniūnijų programai buvo atrinktos 7 seniūnijos:
Linksmakalnio, Vilkijos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Rokų, Ringaudų, Akademijos.
➢ Siekiant, kad ugdymo įstaigos atitiktų šiuolaikinei mokyklai keliamus
reikalavimus, buvo įgyvendintas Kauno rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m.
planas, įsteigta Akademijos mokykla-darželis „Gilė“ ir atlikti švietimo įstaigų pastatų
rekonstrukcijos ir modernizavimo darbai: modernizuota Piliuonos gimnazija, Raudondvario
Anelės ir Augustino Kriauzų pradinės mokykla (į renovuotas patalpas Instituto g. 20,
Raudondvaryje, perkelta Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinė mokykla ir
Garliavos

meno

mokyklos

filialas),

Eigirgalos

lopšelis-darželis,

Raudondvario lopšelis-darželis, remontuota ASU bendrabučio 3 ir 4 aukštai, pritaikant patalpas
pradinėms klasėms, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos tualetai ir sporto salėje esantys
persirengimo kambariai, Ilgakiemio mokykla-darželis, atlikti Šlienavos pagrindinės mokyklos
rangos darbai.
➢ Tobulinant sporto infrastruktūrą 2019 metais rekonstruoti Neveronių gimnazijos ir
Garliavos Jonučių progimnazijos stadionai, atnaujintas sporto aikštynas Linksmakalnyje,
pradėta stadiono rekonstrukcija Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje, naujai
įrengtas treniruoklių aikštynas prie Babtų gimnazijos, renovuota stalo teniso sporto salė
Garliavoje, modernizuota Garliavos sporto ir kultūros centro apšvietimo sistema. Parengti
projektai dėl keturių stadionų rekonstrukcijų.
➢ Įgyvendinant Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms
įstatymą, dėl Kauno rajono patrauklumo buvo gauta ir išnagrinėta 441 jaunų šeimų prašymas:
400 prašymų patenkinti, likusieji išnagrinėti ir atmesti, neatitikus įstatymu nustatytų
reikalavimų.
➢ Ypatingas dėmesys skirtas Kauno rajone užregistruotiems naujagimiams. 2019 m.
buvo tęsiama akcija – Kūdikio kraitelis – kiekvienam Kauno rajone gimusiam mažyliui
Savivaldybė dovanojo šią vertingą dovaną. Akcijos tikslas paremti kiekvieną šeimą, gimus
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mažyliui, bei skatinti gyventojus oficialiai deklaruoti gyvenamąją vietą Kauno rajone. Vykdant
akciją 2019 m. užregistruoti 1276 naujagimiai (2018 m. – 1276), o bendras gyventojų skaičius
padidėjo daugiau nei 1,36 tūkst. gyventojų. Daugiausia gyventojų gyvenamąją vietą deklaravo
Užliedžių (1627 asmenys), Domeikavos (1390 asmenų) ir Ringaudų (1118 asmenų)
seniūnijose, daugiausia išsideklaravusiųjų – Garliavos apylinkių (596 asmenys) ir Garliavos
(113 asmenų) seniūnijose.
➢ Kauno rajone 2019 m. gyveno 18 380 jaunų, 14–29 m., žmonės, t. y. 18 proc. visos
rajono gyventojų populiacijos. Rajone jaunimui atstovauja 19 aktyviai veikiančių jaunimo, su
jaunimu dirbančių organizacijų, kurias vienija Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga
„Apvalusis stalas“.
➢ Tiesti vandens tiekimo tinklai Čekiškės miestelyje, Miškalaukio, Antagynės,
Jurginiškių, Šlienavos, Girininkų kaimuose, panaudota 316,8 tūkst. Eur biudžeto lėšų. Nuotekų
tinklų plėtra vykdyta Babtų miestelyje, Šlienavos, Vaišvydavos, Girininkų kaimuose už
259,9 tūkst. Eur. Baigti Užliedžių nuotekų valymo įrenginių aeracinės sistemos išplėtimo
darbai, jiems skirta 22,6 tūkst. Eur. Pagal ES projektą vykdyta vandens tiekimo ir nuotekų
tinklų plėtra Kulautuvoje, vandens tiekimo tinklų plėtra Šlienavos k. ir Žiegždrių k., vandens
tiekimo tinklų rekonstrukcija Šlienavos k. už 1886,0 tūkst. Eur ES fondo lėšų ir už
697,3 tūkst. Eur Savivaldybės lėšų buvo nutiesta naujų vandens tiekimo tinklų 6,8 km, nuotekų
surinkimo tinklų – 15,8 km, rekonstruota vandens tiekimo tinklų 1,6 km.
➢ Pagal daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo namuose programą iki
2019 m. gruodžio 31 d. Kauno rajone renovuota 44 daugiabučiai
➢

Įgyvendinant

„Aplinkos

taršos

mažinimas

ir

taršos

prevencija

apmokestinamosioms pakuotės atliekoms“ projektą nupirkta ir Kauno rajono gyventojams
individualių namų valdų savininkams išdalyta 11 000 vnt. pakuočių atliekų surinkimo
konteinerių už 267,50 tūkst. Eur.
➢ Vykdoma žaliųjų plotų plėtra: Alšėnų, Batniavos, Babtų, Čekiškės, Domeikavos,
Kačerginės, Linksmakalnio, Rokų, Taurakiemio ir Vilkijos seniūnijų bendro naudojimo
teritorijose pasodinti 448 želdiniai už 14,9 tūkst. Eur. „Kaimynystės“ parke pagal projektą
pasodinti 609 medžiai, 178 įvairūs dekoratyvūs krūmai ir 1300 įvairių daugiamečių želdinių už
36,7 tūkst. Eur.
➢ Įvyko 163 seniūnaičių sueigos ir 4 seniūnų pasitarimai. Seniūnijų darbuotojai
2019 m. atliko 1001 notarinį veiksmą; organizavo visuomenei naudingus darbus, kuriuos atliko
1067 asmenys, prižiūrėjo 311 Savivaldybei priklausančių socialinių būstų, 78 kapines,
užimančias 113 ha plotą (kapinių priežiūros darbams išleista 309,3 tūkst. Eur); patikrino
2172 gyventojus, norinčius gauti ir gaunančius socialinę paramą ar socialines paslaugas, buities
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sąlygas; prižiūrėjo 255 socialinės rizikos šeimas; aplankė 3175 seniūnijose gyvenančius
neįgaliuosius, vienišus senyvo amžiaus žmones ar socialinės rizikos šeimas; išdalijo
21 620 maisto paketų; išlygino apie 1726 km kelių; atnaujino ir naujai įrengė 495 gatvių ir
viešųjų erdvių apšvietimo taškus.
➢ Rajone labai gerai išvystytas sveikatos sektorius, visiškai užtikrinamas pirminės
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas visiems gyventojams – paslaugos teikiamos
26 padaliniuose.
➢ Įgyvendinant numatytus strateginius planus ir užduotis visi Administracijos
padaliniai įvykdė 669 viešųjų pirkimų procedūras, jų vertė – 18 865,7 tūkst. Eur. Įsisavinta
338,0 tūkst. Eur Europos Sąjungos fondų lėšų.
Kauno rajono savivaldybė, įgyvendindama strateginius planus, siekia pačių
aukščiausių rezultatų, – kad žmonėms Kauno rajone būtų gera gyventi, dirbti, statyti, investuoti,
mokytis, semtis kultūros, poilsiauti ir rūpintis sveikata.
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SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA (1)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 m. veiklos plano 1 programą
„Savivaldybės valdymas“ koordinuoja Administracijos direktorius, o įgyvendina Kauno rajono
savivaldybės administracijos skyriai ir seniūnijos.
Programa orientuota į savivaldybės institucijos išlaikymą, skolinių įsipareigojimų vykdymą, turto
atnaujinimą ir priežiūrą, siekiant kokybiškai ir efektyviai vykdyti Vietos savivaldos įstatyme nustatytas
savivaldybės funkcijas, kurios finansuojamos iš savivaldybės biudžeto. Taip pat į šią programą įeina valstybinės
(perduotos savivaldybėms) funkcijos – tai valstybės funkcijos, perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų
interesus. Šios funkcijos, perduotos įstatymais ir įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktais. Savivaldybė,
įgyvendindama šias funkcijas, turi įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę.
Nuo to, kaip kokybiškai dirbs Savivaldybės administracija, priklauso visų vykdomų programų rezultatai
bei Kauno rajono vystymosi perspektyvos. Vienas iš pagrindinių Kauno rajono savivaldybės tikslų – efektyviai
organizuoti darbą, kad būtų tinkamai įgyvendintos savivaldybės funkcijos.

01.01 tikslas. Gerinti rajono valdymo kokybę.
Savivaldybės funkcijos – tai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų
savivaldybėms priskirtos vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos.

01.01.01 uždavinys. Organizuoti Savivaldybės funkcijų vykdymą mažinant
administracinę naštą.
01.01.02 uždavinys. Organizuoti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms)
funkcijų vykdymą.
01.02 tikslas. Diegti informacines technologijas ir plėtoti informacines paslaugas,
gerinti informacijos sklaidą.
01.02.01 uždavinys. Stiprinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų
administracinius gebėjimus, diegti informacines technologijas ir plėtoti informacines
paslaugas.
1. BENDRASIS SKYRIUS
Bendrasis skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti Savivaldybės funkcijų
vykdymą mažinant administracinę naštą.
Bendrasis skyrius atsakingas už gyventojų aptarnavimą; efektyvų Savivaldybės
dokumentų valdymą; Savivaldybės administracijos archyvinių dokumentų tvarkymą ir
saugojimą; vykdo Savivaldybės leidžiamų teisės aktų ir kitų dokumentų kalbos taisyklingumo
priežiūrą; valstybinės kalbos vartojimo Kauno rajono seniūnijose taisyklingumo priežiūrą ir
kontrolę; Savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojų, Tarybos sekretoriato ir Savivaldybės
administracijos techninį aptarnavimą; efektyvų Savivaldybės administracijai priklausančio
turto valdymą; Savivaldybės transporto priemonių naudojimą; prižiūri Savivaldybės
administracinio pastato šilumos ir elektros ūkį; planuoja, inicijuoja, organizuoja ir atlieka
Administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus; administruoja Savivaldybės
kompiuterių tinklą, interneto svetainę, prižiūri kompiuterinę techniką ir programinę įrangą.
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Gyventojų aptarnavimas vieno langelio principu. Kauno rajono savivaldybėje,
įgyvendinant Viešojo administravimo įstatymą, gyventojai aptarnaujami vieno langelio
principu (toliau – Gyventojų priėmimas). Siekiant teikti efektyvias ir kokybiškas aptarnavimo
paslaugas, gyventojus konsultuoja ir prašymus dėl administracinių paslaugų suteikimo priima
6 Savivaldybės administracijos darbuotojai. Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.
iš viso užregistruoti 10 326 gauti dokumentai, iš jų: 2850 prašymų socialinėms išmokoms gauti
ar paslaugoms suteikti (paslaugas teikia Socialinės paramos skyrius), 2084 prašymai statybos
leidimams, teritorijų planavimo, adresų suteikimo, reklamos leidimams ir kitoms Urbanistikos
skyriaus teikiamoms paslaugoms gauti, 4275 prašymai registruoti žemės ūkio techniką, atlikti
jų techninę apžiūrą ir 1117 prašymų kitais klausimais.
Savivaldybės veiklos dokumentų valdymas. Kauno rajono savivaldybės dokumentų
valdymas vykdomas sistemoje Labbis.DVS (toliau – Labbis.DVS), kuri automatizuoja:
dokumentų valdymo procesus nuo parengimo, derinimo iki pasirašymo elektroniniu parašu ir
išsiuntimo per e. pristatymo sistemą; dokumentų paiešką; ataskaitų generavimą; dokumentų
archyvavimą. Šioje sistemoje dokumentai registruojami nuo 2015 m. sausio 1 d. Labbis.DVS
2019 m. iš viso užregistruota 91304 dokumentai, 3,88 proc. daugiau nei 2018 m.
(87 896 dokumentai) (1 pav.). Daugiausia dokumentų užregistruota gautų dokumentų registre
(9134 dokumentai), 62,96 proc. daugiau nei 2018 m. (5605 dokumentai). Užregistruoti 92 mero
potvarkiai veiklos klausimais, t. y. 76,92 proc. daugiau nei 2018 m. (52), Administracijos
direktoriaus įsakymų veiklos klausimais užregistruota 2442, t. y. 4,18 proc. daugiau nei
2018 m. (2344). Sutarčių (Administracijos ir mero) 2019 m. užregistruota 1218, 3,48 proc.
daugiau nei 2018 m. (1177). Siunčiamų dokumentų (Administracijos ir mero) užregistruota
2463, t. y. 3,84 proc. daugiau nei 2018 m. (2372). Bendrasis skyrius paruošė, užregistravo pašto

Vnt.

siuntų sistemoje „Samus“ ir išsiuntė 12 853 vnt. korespondencijos siuntos (1 pav.).
92 000
90 000
88 000
86 000
84 000
82 000
80 000
78 000
76 000

91 304
87 357
82 187

2015 m.

87 896
Užregistruotų
dokumentų skaičius

82 688

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

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

kaita 2015–2019 m.

Savivaldybės administracijos archyvinių dokumentų tvarkymas ir saugojimas.
Bendrasis skyrius 2019 m. pabaigoje suderino su Kauno regioniniu valstybės archyvu 2019 m.
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dokumentacijos plano papildymų sąrašą ir 2020 m. Savivaldybės dokumentacijos planą.
2019 m. į Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS) suvesta 2008–2011 m. nuolatinio
ir ilgo saugojimo dokumentų apyrašai ir suderinti su Kauno regioniniu valstybės archyvu.
Į EAIS sistemą suvesta Socialinės paramos, Aplinkos skyriaus komunalinio ūkio ir aplinkos
apsaugos priežiūros, Piliečių ir religinių bendrijų nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
(pastatus) nuolat saugomų bylų apyrašai ir suderinti su Kauno regioninio valstybės archyvu.
Pradėti archyvuoti nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentai nuo 2012 metų.
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo Kauno rajone kontrolė. Bendrojo
skyriaus vyr. specialistas, atsakingas už valstybinės kalbos kontrolę Kauno rajono
savivaldybėje, per 2019 m. suredagavo 329 Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, per
90 mero potvarkių, 11 Savivaldybės tarybos darbotvarkių ir 11 posėdžių protokolų, per
2000 Administracijos direktoriaus įsakymų, Kauno rajono savivaldybės 2021–2027 m.
strateginį veiklos planą, per 270 kitų raštų. Sutvarkė 218 tekstų į www.krs.lt svetainę. Patikrino
valstybinės kalbos vartojimą 11 Savivaldybės padaliniuose, įmonėse ir įstaigose: Kauno rajono
savivaldybės Karmėlavos, Raudondvario, Garliavos, Domeikavos seniūnijose, Ramučių
kultūros centre, Raudondvario kultūros centre, Garliavos viešojoje bibliotekoje, Kauno rajono
Domeikavos gimnazijoje, Kauno rajono muziejaus interneto svetainėje, Kauno rajono vaikų
darželio „Vaikystės lobiai“ interneto svetainėje ir restorane „Raudondvario dvaro oranžerija“.
Parengė 10 straipsnelių į interneto svetainės rubriką „Valstybinė kalba“ ir 2 pranešimus /
kvietimus Savivaldybės darbuotojams apie Lietuvių kalbos dienas ir Gražiausių lietuviškų
įmonių pavadinimų rinkimus. Suredagavo Kauno rajono 25 seniūnijų atnaujintus aprašymus,
nuveiktus, vykdomus darbus Savivaldybės tinklalapiui ir mero veiklos ataskaitai. Parengė
2 įsakymus: „Dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Kauno rajono
savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir „Dėl valstybinės kalbos vartojimo
Kauno rajono savivaldybės teritorijoje 2019 m. patikrinimų grafiko patvirtinimo“. Redagavo
Administracijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaitą. Peržiūrėjo visų 25 seniūnijų teikiamus
tvirtinti 2019 m. veiklos planus. Elektroniniu paštu, telefonu ir žodžiu teikė kalbos konsultacijas
darbuotojams, interesantams, derino išorinių reklamų, iškabų tekstus, skelbimus apie renginius.
Surengė Nacionalinio diktanto konkursą. Savivaldybės darbuotojams ir 25 seniūnijų
darbuotojams parengė ir el. paštu išsiuntė Protokolo rašymo šabloną, taip pat per 2019 metus
pastebėtų dažniausiai vartojamų klaidų sąrašą su paaiškinimais PowerPoint formatu.
Savivaldybės administracijai priklausančio turto valdymas. 2019 m. Bendrasis skyrius
nurašė ir likvidavo 1032 vienetus trumpalaikio ir likvidavo 70 vienetų ilgalaikio nereikalingo
ar netinkamo (negalimo) naudoti Savivaldybės administracijai nuosavybės teise priklausančio
turto. Parengė 7 Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kuriais nurašyti 267 vnt.
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seniūnijų naudojamo nereikalingo ar netinkamo (negalimo) naudoti trumpalaikio Savivaldybės
administracijai nuosavybės teise priklausančio turto. Kartu su Savivaldybės inventorizavimo
komisija atliko Savivaldybės administracijos turto inventorizaciją ir suderino inventorizavimo
aprašą – sutikrinimo žiniaraštį.
Savivaldybės transporto priemonių naudojimas ir jo priežiūra. 2019 m. Bendrasis
skyrius prižiūrėjo 22 Savivaldybės administracijai priskirtus tarnybinius automobilius. Jų
techninei priežiūrai ir remontui buvo išleista 17,23 tūkst. Eur, t. y. 31,71 proc. mažiau nei per
2018 m. (25,23 tūkst. Eur), automobilių nuomai per metus išleista 14,74 tūkst. Eur, t. y.
8,27 proc. daugiau nei 2018 m. (13,53 tūkst. Eur) (2 pav.). Degalų išlaidos 2019 m. sudarė
30,25 tūkst. Eur, t. y. 8,75 proc. mažiau nei 2018 m. (33,15 tūkst. Eur), automobilių draudimui
išleista 4,21 tūkst. Eur, t. y. 27,04 proc. mažiau nei per 2018 m. (5,77 tūkst. Eur). Bendrojo
skyriaus prižiūrimais automobiliais 2019 m. nuvažiuota 299,02 tūkst. km, t. y. 8,99 proc.

Tukst. Eur

mažiau nei per 2018 m. (328,57 tūkst. km).
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2 pav. Bendrojo skyriaus prižiūrimų automobilių priežiūros ir degalų išlaidų kaita 2015–2019 m.

Savivaldybės

administracijos

ir

jos

padalinių

transportas.

Savivaldybės

administracijos visi struktūriniai padaliniai ir filialai (seniūnijos) 2019 m. disponavo
108 tarnybinio transporto priemonėmis, 12 daugiau nei 2018 m. (96). Iš jų 44 transporto
priemonės (2018 m. – 35) naudojamos seniūnijų ūkinėms funkcijoms vykdyti (krovininiai
automobiliai, mikroautobusai, traktoriai ir kt.). Per 2019 m. visais automobiliais (išskyrus
seniūnijų ūkinį transportą) buvo nuvažiuota 810,16 tūkst. km, t. y. 8,39 proc. mažiau nei
2018 m. (884,33 tūkst. km), degalų išlaidos 2019 m. sumažėjo 2,86 proc., 2019 m. degalams
išleista 126,57 tūkst. Eur, o 2018 m. – 130,3 tūkst. Eur, iš jų ūkiniam transportui seniūnijose
eksploatuoti išleista 41,19 tūkst. Eur, 2018 m. – 42,98 tūkst. Eur (3 pav.).
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Savivaldybės administracija su visais padaliniais ir filialais transportui išlaikyti
2019 m. išleido 262,92 tūkst. Eur, t. y. 7,53 proc. mažiau nei 2018 m. (284,34 tūkst. Eur).
Didžiąją išlaidų dalį sudarė degalų išlaidos (126,57 tūkst. Eur). 89,73 tūkst. Eur išleista
automobilių remontui, t. y. 4,79 proc. mažiau nei 2018 m. (94,24 tūkst. Eur). Automobilių
nuomai ir darbuotojų kompensacijoms už asmeninio automobilio naudojimą tarnybinėms
reikmėms išleista 33,97 tūkst. Eur, t. y. 26,96 proc. mažiau nei 2018 m. (46,51 tūkst. Eur). Dėl
senstančio automobilių parko pinga ir automobilių draudimas, išlaidos draudimui sumažėjo
4,89 proc., 2019 m. išleista 12,65 tūkst. Eur, 2018 m. – 13,3 tūkst. Eur (4 pav.).
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4 pav. Savivaldybės išlaidos tarnybiniam transportui išlaikyti 2015–2019 m.

Administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų inicijavimas ir vykdymas.
Bendrasis skyrius 2019 m. vykdė Savivaldybės darbuotojų techninį aptarnavimą, aprūpino
darbo priemonėmis; organizavo Savivaldybės vadovų susitikimus, išvykas, aprūpino
suvenyrais; rengė patalpas posėdžiams ir renginiams; vykdė Administracijos pastato apsaugą,
prižiūrėjo vidaus inžinerinius tinklus (vandentiekis, kanalizacija, šildymo sistema, telefono
tinklai), užtikrino apskaitos prietaisų funkcionalumą ir duomenų perdavimą; tvarkė ir prižiūrėjo
vidaus ir lauko teritorijas, inicijavo viešuosius pirkimus ir prižiūrėjo, kaip vykdomi darbai.
2019 m. inicijavo 150 viešųjų pirkimų už 1 773 936,87 Eur, iš jų Bendrasis skyrius atliko
116 mažos vertės pirkimų už 122 640,91 Eur, 7 pirkimus per CPO.LT sistemą už 65 051,54 Eur
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ir parengė 27 viešųjų pirkimų technines sąlygas už 1 586 244,42 Eur, kurias įvykdė Viešųjų
pirkimų komisija. Didžiausi inicijuoti ir įvykdyti pirkimai: Naudotų automobilių pirkimas;
Degalų

pirkimas

Savivaldybės

naudojamiems

automobiliams;

Baldų

pirkimas

rekonstruojamam Savivaldybės pastatui; Kaulinio porceliano dirbinių viešasis pirkimas;
Korespondencijos siuntimo paslaugų pirkimas; Kauno rajono savivaldybės leidžiamų leidinių
platinimo paslaugos pirkimas, kompiuterinės įrangos pirkimas.
Bendrasis skyrius įgyvendino ir 01.02.01 uždavinį – stiprinti Savivaldybės institucijų
ir įstaigų darbuotojų administracinius gebėjimus, diegti informacines technologijas ir plėtoti
informacines paslaugas.
Savivaldybės administracijos kompiuterių tinklo, interneto svetainės administravimas,
kompiuterinės technikos ir programinės įrangos priežiūra. Įgyvendinant 2018–2020 m.
Savivaldybės strateginį planą, Bendrasis skyrius administravo, prižiūrėjo ir naujino
Savivaldybės kompiuterinę techniką, programinę įrangą, interneto svetainę, užtikrino
informacinių sistemų nenutrūkstamą darbą, konsultavo darbuotojus IT naudojimo klausimais,
palaikė informacinę saugą, administravo elektronines paslaugas.
2019 m. įdiegta nauja žemėlapių sistema maps.krs.lt. Naujame portale atsirado
galimybė kurti gražius interaktyvius žemėlapius. Pradėta turimų grafinių sluoksnių
inventorizacija.
Plečiamas dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) naudotojų ratas ir joje
įkeliamas turinys. Per 2019 m. prie sistemos prijungti 45 nauji vartotojai, iš kurių 3 – iš išorinių
įstaigų, sukurti 65 nauji registrai, iš jų 55 skirti seniūnijoms.
Užregistruotos 103 kritinės ir svarbios problemos buhalterinės apskaitos, dokumentų
ir žmogiškųjų išteklių valdymo sistemose, t. y. 61,42 proc. mažiau nei 2018 m.
(267 problemos) (5 pav.).
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žmogiškųjų išteklių valdymo sistemose 2016–2019 m.
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Atlikta 15 Paramos informacinės sistemos naujinimų. Aktualiausi pokyčiai –
realizuota galimybė taikyti naują sprendimo dėl išmokų skyrimo formą visoms išmokoms;
atnaujintos prašymo formos.
Visiškai modernizuotos 82 kompiuterinės darbo vietos, iš jų 27 mobilios darbo vietos,
skirtos Tarybos nariams ir 7 specializuotos darbo vietos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų
valdymo skyriaus specialistams (6 pav.). Įsigyta 18 biuro organizacinės technikos vienetų, iš
jų – 10 daugiafunkcinių aparatų, kurie skirti minėto skyriaus specialistams.
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6 pav. Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

Toliau tęsiamas seniūnijų kompiuterinės įrangos integravimas – į Savivaldybės
domeną metų pabaigoje buvo prijungta 85 proc. įrangos. Visose seniūnijose įdiegta programinė
įranga, leidžianti stebėti vaizdo kamerų sistemos AKIS turinį.
Toliau plečiama interneto svetainėje prieinama informacija, mokomi darbuotojai, kaip
naudotis vidine svetainės sąsaja. Per 2019 m. svetainėje keisti ar naujinti 22 085 elementai.
Atlikus Tarybos salės renovaciją buvo surinkta ir išbandyta Tarybos posėdžių
balsavimo įranga. Atnaujinta transliavimo įranga ir audiovizualinė įrangos sistema.
Bendrojo skyriaus specialistų pastangų dėka 2019 m. buvo išvengta reikšmingų
informacinės saugos incidentų. Tai buvo pasiekta laiku atnaujinant programinę įrangą,
sugriežtinus vartotojų teisių kontrolę ir periodiškai perspėjant vartotojus apie aktualias grėsmes.
Kauno rajono savivaldybės administracija elektronines paslaugas teikia aštuoniuose
portaluose: Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS); Statybos
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – Infostatyba);
Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS);
Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale (toliau – epaslaugos.lt); Civilinės
metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje (toliau – MEPIS); Teritorijų planavimo
dokumentų registre (toliau – TPDR); Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS); Lietuvos
erdvinės informacijos portale (toliau – Geoportal.lt).
Per 2019 m. el. paslaugų skaičius sumažėjo 3 proc. nuo 17 120 – 2018 m. iki 16 612 –
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2019 m. (7 pav.). Didžiausią įtaką paslaugų skaičiaus mažėjimui turėjo 454 proc. sumažėjęs
2018 m. populiariausios paslaugos „Išmoka vaikui“ mažėjimas – nuo 9522 iki 1716 užsakymų.
2019 m. savivaldybė Geoportal.lt sistemoje pradėjo derinti stambaus mastelio
topografinių planų ir inžinerinių tinklų planus tik elektroniniu būdu, ankščiau ši paslauga el.
būdu nebuvo teikiama. Dėl šių ribojimų topografinių planų derinimo e. paslauga tapo
populiariausia (2019 m. gauti 6619 prašymų). Antra paslauga pagal populiarumą – „Prašymai
išduoti statybos leidimą statyti, rekonstruoti modernizuoti“, jų gauta 2452. Šios dvi paslaugos
sudaro net 54 proc. nuo bendro 2019 m. gautų elektroninių paslaugų užsakymų skaičiaus
(1 lentelė).
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7 pav. Elektroninių paslaugų užsakymų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

1 lentelė Elektroninių paslaugų užsakymų skaičius skirtinguose portaluose 2015–2019 m.
Eil.
Nr.

Portalo pavadinimas

Elektroninių paslaugų užsakymų skaičius
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2018 m.

2019 m.
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2. BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIUS
Biudžeto ir finansų skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti Savivaldybės
funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą.
Savivaldybės biudžetas. Vykdydamas vieną pagrindinių savo funkcijų, Biudžeto ir
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finansų skyrius 2019 metų pradžioje parengė Kauno rajono savivaldybės biudžeto projektą,
pateikė jį Tarybos komitetams svarstyti. Taryba 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-2
patvirtino 2019 m. biudžetą – 83 141,5 tūkst. Eur pajamų ir 86 850,9 tūkst. Eur išlaidų.
Per metus biudžetas tikslintas 4 kartus. Biudžeto ir finansų skyrius pagal asignavimų
valdytojų prašymus – apskaičiavimus ir tarpusavio atsiskaitymus su valstybės biudžetu parengė
biudžeto tikslinimo projektus, kurie nustatyta tvarka buvo patvirtinti Savivaldybės taryboje.
Patikslinto biudžeto apimtis – 93 492,7 tūkst. Eur pajamų ir 97 302,1 tūkst. Eur
išlaidų.
Per 2019 m. Savivaldybė gavo 94 288,4 tūkst. Eur pajamų ir planą įvykdė 100,9 proc.
(8 pav.). 2018 m. pajamų planas buvo įvykdytas 96,2 proc.
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8 pav. Savivaldybės biudžeto pajamų kaita 2015–2019 m.

2 lentelė Kauno rajono savivaldybės biudžeto įvykdymas 2015–2019 m.
Biudžeto įvykdymas proc.
Kauno rajono savivaldybės
biudžeto įvykdymas

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

99,3

101

98

96,2

100,9

3 lentelė Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2015–2019 m. (tūkst. Eur)
Eil. Nr.
1.
2.

Pajamų
pavadinimas
Gyventojų
pajamų
mokestis
Turto
mokesčiai

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

31 039,3

35 058,5

35 569,6

43 782,5

49 922,0

3 150,1

1 941,8

1 908,9

2 328,5

2 460,7

16
3.

Prekių ir
paslaugų
mokesčiai
Dotacijos

347,1

350,6

403,7

200,8

177,5

21 657,6

22 572,0

27 545,5

29 249,8

38 039,2

5.

Kitos
pajamos

2 234

2 459

2 740,5

3 246,5

3 583,8

6.

Ilgalaikio
turto
realizacijos
pajamos

294,9

235,2

122,7

71,6

105,2

587 223,0

62 617,1

68 290,9

78 879,8

94 288,4

4.

Visos
biudžeto
pajamos

Mokesčių lengvatos. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų
mokesčių lengvatų į Savivaldybės biudžetą per 2019 m. negauta 161,9 tūkst. Eur pajamų.
Lengvatos suteiktos:
➢ už žemės nuomos mokestį juridiniams asmenims – 31,5 tūkst. Eur;
➢ už nekilnojamojo turto mokestį juridiniams asmenims – 77,1 tūkst. Eur;
➢ už žemės mokestį juridiniams asmenims – 53,3 tūkst. Eur.
Savivaldybės skola bankams 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 12 058,55 tūkst. Eur.
3. BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS
Buhalterinės apskaitos skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti
Savivaldybės funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą.
Buhalterinės apskaitos skyriaus funkcijų vykdymas. Skyrius tvarkė Savivaldybės
administracijos, 25 seniūnijų, SBĮ Kontrolės ir audito tarnybos buhalterinę apskaitą,
Savivaldybės administracijos ilgalaikio, trumpalaikio ir nematerialiojo, taip pat atiduoto
panaudai ilgalaikio materialiojo turto apskaitą, skaičiavo darbo užmokestį, rengė buhalterinės
apskaitos ataskaitas ir ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei
mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui.
Vykdomų programų ir fondų buhalterinės apskaitos tvarkymas. Skyrius vykdė šių
programų ir fondų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę:
➢

aplinkos apsaugos rėmimo programos SAARS – 356,8 tūkst. Eur;

➢

viešajame aukcione parduoto turto – 733,8 tūkst. Eur;

➢

socialinio būsto modernizavimo programos – 59,2 tūkst. Eur;

➢

Gyvenamųjų patalpų remonto fondo – 99,9 tūkst. Eur;

➢

Sveikatos fondo – 75,3 tūkst. Eur;

➢

Mero fondo – 19,9 tūkst. Eur;
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➢

privatizuotų žemės sklypų – 45,1 tūkst. Eur;

➢

Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo – 8,00 tūkst. Eur;

➢

SVV skatinimo fondo – 55,0 tūkst. Eur;

➢

tvarkė valstybės skiriamų lėšų deleguotoms funkcijoms vykdyti apskaitą. 2019 m.

buvo apskaityta ir panaudota 1359,38 tūkst. Eur.
Buhalterinės apskaitos skyrius tvarkė Savivaldybėje vykdomų 30 (Europos Sąjungos,
valstybės ir Savivaldybės paskolų) projektų apskaitą. Pasibaigus projektiniam laikotarpiui
nustatyta tvarka atliko turto perdavimą pagal turto buvimo vietą.
Vykdė biudžetinių lėšų pervedimą pagal finansavimo sutartis: VšĮ Kauno rajono
priešgaisrinės saugos tarnybai – 133,5 tūkst. Eur, Kauno apskrities vyriausiajam policijos
komisariatui – 45,00 tūkst. Eur, VšĮ Pakaunės PSPC – 5,7 tūkst. Eur, VšĮ Garliavos PSPC –
7,00 tūkst. Eur, VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centrui – 182,0 tūkst. Eur,
VšĮ Raudondvario dvarui – 462,7 tūkst. Eur, Kauno rajono bažnyčioms – 100,0 tūkst. Eur,
kitiems kultūros vertybių objektams – 60,0 tūkst. Eur, VšĮ Kauno regiono plėtros agentūrai –
58,2 tūkst. Eur.
Vykdė kelių programoje skiriamų valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų apskaitą. Už
subsidijas

ir lengvatinius

pavėžėjimus

iš

Savivaldybės

biudžeto

buvo apmokėta

2297,5 tūkst. Eur. Už kelių remontą iš Savivaldybės biudžeto apmokėta 2129,2 tūkst. Eur, iš
valstybės biudžeto – 3682,9 tūkst. Eur, iš gyventojų paramos lėšų – 381,9 tūkst. Eur.
Vykdė aplinkos programai skiriamų 1 180,5 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų
apskaitą subsidijoms, kapitalui formuoti ir daugiabučiams namams renovuoti.
Kiekvieną mėnesį vykdė telefono pokalbių ir sunaudotų degalų nustatyto limito
kontrolę, teikė limito viršijimo suvestines ir vykdė atsiskaitymus iš limitą viršijusių asmenų.
4. CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS (CVAS)
Centralizuotas vidaus audito skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti
Savivaldybės funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą.
Skyrius atliko 2019 m. veiklos plane numatytų dešimt viešųjų juridinių asmenų vidaus
auditų: Kauno rajono savivaldybės Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių ir Zapyškio
seniūnijų ūkinės ir finansinės veiklos vertinimus, Kačerginės pradinės mokyklos, Čekiškės
Prano Dovydaičio gimnazijos ir Panevėžiuko mokyklos-daugiafunkcio centro ūkinės ir
finansinės veiklos vertinimus, Savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių
vykdymo (2018 m. II ir 2019 m. I pusmečio) vertinimus, Kulautuvos pagrindinės mokyklos
korupcijos rizikos vertinimą viešųjų pirkimų srityje. Kauno rajono turizmo ir verslo
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informacijos centro ūkinės ir finansinės veiklos vertinimo vidaus auditas bus tęsiamas 2020 m.
Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo ataskaitos paskelbtos
Savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Atliekant vidaus auditą siekiama įgyvendinti Vidaus kontrolės ir vidaus audito
įstatyme reglamentuotus vidaus audito tikslą ir uždavinius: priklausomai nuo vidaus audito
objekto bei tikrinamos srities buvo vertinamas viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės
sistemos funkcionavimas ir rizikos valdymas, sukurtos vidaus kontrolės procedūros. Tikrinta,
ar viešasis juridinis asmuo laikosi nustatytų tvarkos aprašų, taisyklių, nuostatų bei kitų veiklą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar racionaliai naudojamas, valdomas bei saugomas
turtas ir kt. Įvertinus viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės funkcionavimą bei galimą
rizikos veiksnių įtaką, Skyriaus vidaus auditoriai teikė viešiesiems juridiniams asmenims
rekomendacijas, kaip gerinti veiklą. Savivaldybės administracijos direktoriui ir audituotų
subjektų vadovams 2019 m. buvo pateikta 60 (šešiasdešimt) rekomendacijų.
Atlikus šių rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, parengta jų būklės ataskaita apie
vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą (9 pav.).
Liko neįgyvendintos, įgyvendinimas
tęsiamas 2020 m.
20%

Įgyvendintos rekomendacijos
80%
9 pav. Centralizuoto vidaus audito skyriaus teiktų rekomendacijų įgyvendinimas 2019 m.

Kaip rodo ataskaitos duomenys, iki 2019 m. gruodžio 31 d. iš einamaisiais metais
pateiktų 60 rekomendacijų – 48 įgyvendintos rekomendacijos, 7 rekomendacijų įgyvendinimas
tęsiamas 2020 m.
Į CVAS vadovo ir vidaus auditorių pateiktas pastabas ir rekomendacijas dėl viešųjų
juridinių asmenų veiklos, vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo ir rizikos valdymo
tobulinimo viešųjų juridinių asmenų vadovai ir darbuotojai reagavo geranoriškai ir vidaus
audito metu pastebėtus neatitikimus ir pateiktas rekomendacijas taisė nedelsiant arba iškart po
atlikto vidaus audito. Daugiausia rekomendacijų buvo pateikta dėl veiklos ir valdymo bei
vidaus kontrolės tobulinimo ir viešųjų pirkimų srityje. Audituoti viešieji juridiniai asmenys
rekomendacijas

įgyvendino

vadovaudamiesi

suderintais

su

CVAS

rekomendacijų

įgyvendinimo priemonių planais.
Atliekant vidaus auditą nebuvo nustatyta pažeidimų, kurie nagrinėtini teisėsaugos
institucijų.
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5. CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Civilinės metrikacijos skyrius įgyvendina 01.01.02 uždavinį – organizuoti valstybinių
(valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
Civilinės metrikacijos skyrius 2019 m. registravo gimimo, mirties, santuokų sudarymo
ir nutraukimo, tėvystės (motinystės) pripažinimo, įvaikinimo, vardo, pavardės pakeitimo
faktus, vedė jų apskaitą, sudarė civilinės būklės aktų įrašus, išdavė civilinės būklės akto įrašus
liudijančius išrašus. Apskaitė gimimo, mirties, santuokų sudarymo ir nutraukimo įrašus,
sudarytus užsienio valstybėse. Keitė, taisė, papildė, anuliavo civilinės būklės aktų įrašus, atkūrė
dingusius, archyvavo ir saugojo įrašų registravimo knygas:
➢ sudarė 1276 gimimo įrašus (10 pav.);
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10 pav. Civilinės metrikacijos skyriuje užregistruotų gimimo įrašų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

➢ užregistravo 82 gimimo įrašus vaikų, gimusių užsienio valstybėse;
➢ pripažintos 174 tėvystės, 20 kūdikių užregistravo vienišos motinos;
➢ užregistravo 18 dvynių porų (2018 m. – 10 porų);
➢ užregistravo 3 įvaikinimus (2018 m. – 4);
➢ užregistravo 928 gyventojų mirties atvejus (2018 m. – 889) (11 pav.), iš jų

Vnt.

10 mirties atvejų registruoti užsienio valstybėse (2018 m. – 9);
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11 pav. Gimstamumo ir mirtingumo kaita 2015–2019 m.

➢ užregistravo ir apskaitė 642 santuokas (2018 m. – 644), iš jų: 451 santuoka sudaryta
Civilinės

metrikacijos

skyriuje,

167

santuokos – bažnyčioje,

24 santuokos – užsienio

valstybėse, 23 santuokos registruotos jaunavedžių pasirinktose vietose (12 pav.);

20

500

Vnt.

300

203

203

178

100

34

Santuokų Kauno rajono
CM skyriuje skaičius

355

343

400

200

451

419

401

46

189

41

167

34

24

Santuokų bažnyčioje
skaičius
Santuokų užsienyje
skaičius

0
2015 m.
2016 m.
2017 m.
2018 m.
2019 m.
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➢ vedė 4 jubiliejines santuokų ceremonijas;
➢ užregistravo 161 santuokos nutraukimo įrašą (2018 m. – 168). Teismų sprendimai
dėl santuokos nutraukimo siunčiami į Civilinės metrikacijos įstaigas, kuriose buvo įregistruotos
santuokos. Sudaryti 4 santuokos nutraukimo įrašai, registruoti užsienio valstybėse;
➢ užregistravo 649 gautų pranešimus, paklausimus, prašymus, raštus, sprendimus iš
gyventojų, civilinės metrikacijos skyrių, teismų, prokuratūrų, notarų, ministerijų, antstolių,
migracijos tarnybų ir kitų įstaigų. Gyventojų prašymu tarpininkavo dėl dokumentų gavimo iš
kitų Lietuvos ir užsienio valstybių civilinės metrikacijos įstaigų;
➢ išsiuntė 422 dokumentus, raštus ir kitą korespondenciją;
➢ surašė 528 papildymo, pakeitimo akto įrašus, parengė 347 papildymo, pakeitimo,
ištaisymo bylas ir 62 vardo, pavardės, tautybės pakeitimo bylas, išdavė 32 pažymas,
patvirtinančias, kad nėra kliūčių sudaryti santuoką užsienio valstybėje. Užregistravo
640 prašymų gauti civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus;
➢ išdavė

civilinės

būklės

aktų

įrašus

liudijančių

išrašų:

1644 – gimimo,

691 – santuokos; 107 – santuokos nutraukimo; 101 – mirties; 72 – papildymo-pakeitimo.
6. JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIUS (VYRIAUSIASIS
SPECIALISTAS)
Jaunimo

reikalų

koordinatorius

(toliau – JRK)

įgyvendina

01.01.02

uždavinį – organizuoti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
JRK rengia, administruoja ir įgyvendina Savivaldybės jaunimo politikos programas ir
priemones, analizuoja jaunimo, jaunimo organizacijų padėtį Savivaldybės teritorijoje,
koordinuoja Savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdo kitą
veiklą, susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis.
2019 m. Kauno rajono savivaldybėje gyveno 18 380 jaunų, 14–29 m., žmonių
(8843 moterys ir 9537 vyrai). Per 5 metus jaunų žmonių Savivaldybėje sumažėjo tik 3 proc., o
lyginant su 2018 m. – jaunimo skaičius Kauno rajono savivaldybėje per metus padidėjo
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(13 pav.).
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13 pav. Jaunų (14–29 m.) žmonių skaičiaus kaita Kauno rajono savivaldybėje 2015–2019 m.

2019 m. konkurso būdu finansuoti 12 ir kofinansuoti 4 Kauno rajono jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų jaunimo veiklos projektai, kuriems įgyvendinti iš Savivaldybės
biudžeto buvo skirta 20,00 tūkst. Eur (14 pav.).
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14 pav. Jaunimo veiklos projektams skirtų lėšų ir finansuotų projektų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

Kauno rajone jaunimui atstovauja 40 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų.
19 jaunimo organizacijų vienija Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“.
Nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai įtraukiami į
Savivaldybės sudaromų tarybų, darbo grupių, komisijų darbą.
Kauno rajone veikia Kulautuvos pagrindinės mokyklos vaikų dienos centras su atvira
jaunimo erdve, kurioje vyksta darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių
apsisprendimu dalyvauti veikloje.
Aktyviai veikia Savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT), kuri užtikrina
jaunų žmonių dalyvavimą sprendžiant jaunimo politikos klausimus, teikia pasiūlymus dėl
jaunimo politikos naujų plėtros krypčių. 2019 m. SJRT surengė 4 posėdžius, kurių metu
svarstytas 21 klausimas, parengtas 1 siūlymas Savivaldybės tarybai ir 2 siūlymai Savivaldybės
administracijai.
JRK 2019 m. įgyvendindamas Savivaldybės strateginius tikslus parengė Kauno rajono
savivaldybės jaunimo veiklos 2019 m. projektų finansavimo konkurso nuostatų projektą,
16 administracijos direktoriaus sutarčių projektų, dalyvavo nuolatinių ir laikinųjų komisijų ir
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darbo grupių veikloje.
7. PERSONALO SKYRIUS
Personalo skyrius įgyvendina 01.02.01 uždavinį – stiprinti Savivaldybės institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų administracinius gebėjimus, diegti informacines technologijas ir plėtoti
informacines paslaugas.
Kauno rajono savivaldybės administraciją 2019 m. sudarė 17 skyrių, 25 seniūnijos ir
3 struktūriniams padaliniams nepriskirti specialistai. Administracijoje dirbo 172 valstybės
tarnautojai ir 177 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Įstaigos rezultatams nemažą reikšmę turi valstybės tarnautojų patirtis. 2019 m.
Administracijoje buvo daugiau kaip pusė valstybės tarnautojų (149 asmenys), turinčių 3–21
metų ir didesnį valstybės tarnybos stažą. Mažesnį negu 3 metų stažą valstybės tarnyboje turėjo
23 valstybės tarnautojai (15 pav.).
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15 pav. Kauno rajono savivaldybėje dirbančių valstybės tarnautojų stažas 2015–2019 m.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir valstybės tarnautojų kaita, konkursai į
valstybės tarnybą 2019 m.:
➢ 2019 m. Savivaldybės administracijoje priimta 14 darbuotojų, dirbančių pagal
terminuoto darbo sutartis, 24 darbuotojai, dirbantys pagal neterminuoto darbo sutartis. Atleista
17 darbuotojų, dirbusių pagal darbo sutartis, iš kurių 14 darbuotojų, dirbusių pagal
neterminuoto darbo sutartis, ir 3 – pagal terminuoto darbo sutartis. 5 darbuotojai, dirbę pagal
terminuotas darbo sutartis, perkelti dirbti pagal neterminuotas darbo sutartis (16 pav.).
➢ Atleisti 23 valstybės tarnautojai, iš jų: 6 – šalių susitarimu, 2 – valstybės tarnautojui
suėjus 65 metams, 2 – panaikinus valstybės tarnautojo pareigybę, 1 – pasibaigus pakaitinio
valstybės tarnautojo priėmimo laikui, 2 – darbo santykiai pasibaigė mirties atveju,
10 – valstybės tarnautojų prašymu perkelti tarnybinio kaitumo būdu į kitas įstaigas. Laimėjus
konkursą į valstybės tarnybą priimta 18 valstybės tarnautojų, 2 valstybės tarnautojai perkelti
tarnybinio kaitumo būdu iš kitos įstaigos (16 pav.).
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16 pav. Darbuotojų kaita 2015–2019 m.

➢ 2019 m. buvo atleisti 8 valstybės tarnautojai, iš kurių: 1 – šalių susitarimu,
2 – valstybės tarnautojui suėjus 65 metams, 5 – atsistatydinus savo noru. 1 valstybės tarnautojas
savo prašymu perkeltas tarnybinio kaitumo būdu į kitą įstaigą. Laimėjus konkursą į valstybės
tarnybą priimta 7 valstybės tarnautojų, 4 valstybės tarnautojai perkelti tarnybinio kaitumo būdu
iš kitos įstaigos.
Atlikti 16 galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimų: skirta
2 tarnybinės nuobaudos, 1 darbo drausmės pažeidimas. 6 atvejais tarnybinių nusižengimų
tyrimo komisijos pripažino, kad valstybės tarnautojai nepadarė tarnybinių nusižengimų,
7 tarnybiniai tyrimai tęsiami 2020 m.
Surengti 5 konkursai į valstybės tarnybą (17 pav.).
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17 pav. Surengtų konkursų į valstybės tarnybą kaita 2015–2019 m.

Darbuotojų mokymas, kvalifikacijos kėlimas. Administracijos darbuotojų kvalifikacijai
tobulinti 2019 m. panaudota 22,1 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. Kvalifikacijos kėlimo
valandų skaičius, tenkantis vienam Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui,
2019 m. sudarė 11,5 akademinių valandų.
Personalo

skyrius

2019 m.

parengė

Administracijos

direktoriaus

įsakymų:

630 personalo klausimais; 350 atostogų klausimais; 171 komandiruočių klausimais (18 pav.),
171 įsakymą direktoriaus veiklos klausimais.
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18 pav. Personalo skyriaus rengtų Administracijos direktoriaus įsakymų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

Personalo skyrius 2019 m. parengė Savivaldybės mero potvarkių: 431 personalo
klausimais; 253 atostogų klausimais; 101 komandiruočių klausimais (19 pav.); 9 mero veiklos
klausimais.
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8. TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIUS
Tarpinstitucinio

bendradarbiavimo

koordinatorius

įgyvendina

01.01.02

uždavinį – organizuoti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė įsteigta Kauno rajono
savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-348. Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorius nustato švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros
paslaugų poreikį vaikams ir jų įstatyminiams atstovams, koordinuoja šių paslaugų teikimą,
atlieka paslaugų poreikio, pasiūlos, prieinamumo ir kokybės analizę, koordinuoja prevencinį
darbą su šeimomis, yra atsakingas už minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių
įgyvendinimą savivaldybėje, organizuoja bendrus susitikimus su institucijomis, įstaigomis,
organizacijomis, dirbančiomis vaiko gerovės srityje, teikia informaciją, konsultuoja
gyventojus, įstaigas, organizacijas pagalbos šeimai klausimais.
Švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikio nustatymas,
šių paslaugų teikimo koordinavimas. 2019 metais iš teisėsaugos institucijų buvo gauti
77 pranešimai apie 92 nepilnamečių padarytus administracinius nusižengimus. Įvertinus
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paslaugų ir poveikio priemonių vaikams ir jų šeimoms poreikį, 49 atvejais vaikai ir jų tėvai
buvo nukreipti sveikatos priežiūros, ugdymo ar socialinių paslaugų įstaigų teikiamoms
prevencinėms bei intervencinėms paslaugoms gauti. 9 nepilnamečiai buvo svarstyti
Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijoje, jiems skirtos minimalios priežiūros
priemonės. Sprendžiant vaikų problemas dalyvauta 35 sudėtingose vaiko ar šeimos atvejo
peržiūrose.
Prevencinis darbas su šeimomis. Siekiant mažinti vaikų patiriamos socialinės rizikos
veiksnius, didelis dėmesys skirtas prevencinėms paslaugoms. Analizuotas tėvystės įgūdžių
ugdymo ir stiprinimo paslaugų poreikis, didintas paslaugų prieinamumas, įsteigtos dvi tėvystės
įgūdžių ugdymo programos. 2019 m. tėvystės įgūdžių stiprinimo užsiėmimuose dalyvavo 1250
tėvų (ilgalaikėse įgūdžių ugdymo programose – 466, vienkartiniuose užsiėmimuose – 784), t. y.
12 procentų daugiau nei 2018 m. (1113). Aktyviai veikta prekybos žmonėmis prevencijos
srityje – šia tema organizuotas įvairių sektorių specialistams skirtas seminaras-diskusija,
dalyvauta Šv. Mortos grupės veikloje.
Parengtas vaikams ir šeimoms skirtų prevencinių programų paketas, kuriame
pateikiama aktuali informacija apie socialinių, švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų,
nevyriausybinių organizacijų vykdomas 47 prevencines programas. Taip pat parengtas ir KRS
interneto svetainėje įkeltas vaikams ir jų tėvams, globėjams (rūpintojams) skirtų 115 sveikatos
priežiūros, švietimo pagalbos bei socialinių paslaugų sąrašas (žemėlapis), kuris tapo naudingas
ne tik šeimoms, bet ir joms paslaugas teikiantiems specialistams.
Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimo koordinavimas.
2019 metais buvo organizuoti 8 vaiko gerovės komisijos posėdžiai, svarstyti 44 klausimai dėl
privalomo ikimokyklinio ugdymo, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių,
koordinuotai teikiamų paslaugų, skyrimo, ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimo
ir kt. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu,
vaiko gerovės komisijai pateikta 13 išvadų dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių
skyrimo, 10 atvejų paskirtos minimalios priežiūros, 1 atveju – vidutinės priežiūros priemonės.
16 vaikų paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Sudaryta ir koordinuota 12 individualių
minimalios priežiūros priemonių vykdymo planų, dalyvauta 35 susitikimuose su vaikais, jų
įstatyminiais atstovais, poveikio priemonių vykdytojais, paslaugų teikėjais (20 pav.).
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koordinuotų planų skaičiaus pokytis 2016–2019 m.

Tarpinstitucinių

susitikimų

su

institucijomis,

įstaigomis,

organizacijomis,

dirbančiomis vaiko gerovės srityje, organizavimas. Didinant vaiko gerovės srityje dirbančių
specialistų glaudesnį bendradarbiavimą, organizuota ir dalyvauta 33 tarpinstituciniuose
susitikimuose su teisėsaugos, probacijos pareigūnais, vaiko teisių apsaugos specialistais, atvejo
vadybininkais, socialiniais darbuotojais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, ugdymo
įstaigų socialiniais pedagogais, psichologais, mokyklų vaiko gerovės komisijų pirmininkais,
Savivaldybės administracijos padalinių specialistais.
Metodinės pagalbos teikimas. Specialistams, dirbantiems vaiko gerovės užtikrinimo
srityje, organizuotas 1 metodinis renginys, kitų įstaigų, institucijų organizuotų metodinių
renginių (seminarų, konferencijų) metu skaityti 4 pranešimai. Įstaigų, institucijų, organizacijų
atstovai pagalbos šeimai klausimais konsultuoti telefonu, el. paštu, susitikimų metu 227 kartus.
Kita veikla. Įgyvendindamas Savivaldybės strateginius tikslus 2019 m. tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorius:
➢ parengė 23 Administracijos direktoriaus įsakymus veiklos klausimais;
➢ užregistravo 289 dokumentus;
➢ parengė 94 siunčiamus raštus įvairioms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;
➢ dalyvavo nuolatinių ir laikinųjų komisijų ir darbo grupių veikloje.
9. TARPŽINYBINIS ARCHYVAS
Tarpžinybinis archyvas įgyvendina 01.01.02 uždavinį – organizuoti valstybinių
(valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
2019 m. kaupė, apskaitė, saugojo ir naudojo VĮ Registrų centre įregistruotų
likviduojamų rajono institucijų ilgo ir trumpo saugojimo archyvinius dokumentus, rengė
atsakymus į Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
(toliau – SODRA) ir gyventojų užklausas bei prašymus.
2019 m. į Tarpžinybinį archyvą kreipėsi 102 likviduotos institucijos. 75 iš jų į archyvą
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perdavė saugoti 496 ilgo ir 2841 trumpo saugojimo bylas. Šiuo metu archyve saugoma 24 395
rajono teritorijoje veikusių institucijų ilgo saugojimo ir 20 125 trumpo saugojimo bylos
(21 pav.). Šiuo metu archyve saugomi dokumentai sudaro 1039 metrus.
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Vadovaudamasis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle Tarpžinybinis
archyvas atrinko 27-ių institucijų ilgo saugojimo 191 bylą ir 220-ies institucijų trumpo
saugojimo 4916 bylų, kurių saugojimo terminai baigėsi. Atlaisvino 128,5 metrus saugyklų
lentynų, į kurias bus dedami 2020 m. likviduojamų institucijų dokumentai.
Per ataskaitinius metus į archyvą kreipėsi 102 likviduotose institucijose dirbę žmonės.
Gautos 552 užklausos iš įvairių SODROS skyrių dėl darbo stažo, darbo užmokesčio ir kitų įrašų
tikslinimo. Atsakant į SODROS ir gyventojų užklausas, parengtos 1958 įvairaus pobūdžio
archyvinės pažymos, turinčios finansinę ir juridinę reikšmę (22 pav.).
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22 pav. Tarpžinybinio archyvo fondų ir parengtų dokumentų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

10. TEISĖS SKYRIUS
Teisės skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti Savivaldybės funkcijų
vykdymą mažinant administracinę naštą ir 01.01.02 uždavinį – organizuoti valstybinių
(valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
Savivaldybės administracijos Teisės skyrius (toliau – Teisės skyrius) teikia teisinę
pagalbą Savivaldybės administracijos, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato darbuotojams,
Savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) nariams, komitetams, komisijoms, darbo grupėms;
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derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų projektus, Savivaldybės ar Savivaldybės administracijos vardu sudaromų
sutarčių projektus, Savivaldybės administracijos skyrių parengtus raštus; kontroliuoja, kaip
laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų Savivaldybėje; teikia pasiūlymus merui,
Savivaldybės administracijos direktoriui ir administracijos struktūriniams padaliniams dėl
priimamų viešojo administravimo aktų kokybės, įstatymų pažeidimo pašalinimo; rengia
Savivaldybės

ar

Savivaldybės

administracijos

vardu

sudaromų

sutarčių,

viešojo

administravimo aktų projektus; siūlo priimti, pakeisti, sustabdyti ar panaikinti Savivaldybės
tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus;
rengia ieškinius ir pareiškimus teismams, skundus ir kitus teisinius dokumentus, atstovauja
Savivaldybės interesams teismuose ir kitose institucijose; teikia išvadas teisės klausimais;
nagrinėja piliečių paklausimus, skundus; teikia pirminę teisinę pagalbą rajono gyventojams;
vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
Teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų derinimas. Teisės skyriaus darbuotojai
2019 m. suderino 444 Tarybos sprendimų projektus, 877 Savivaldybės mero potvarkius
(veiklos ir personalo klausimais), 3587 Savivaldybės administracijos direktorius įsakymus
(veiklos ir personalo klausimais). Suderino 1218 Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos
vardu sudaromų sutarčių ir nurodė subjektus, atsakingus už jų įgyvendinimą (23 pav.). Taip pat
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Atstovavimas Savivaldybei teismuose. Teisės skyrius 2019 m. atstovavo Savivaldybei
ir Savivaldybės administracijai 254 bylose, iš jų: 93 bylose ieškovu (pareiškėju), 42 – atsakovu,
119 – trečiuoju (suinteresuotu) asmeniu. Parengė 137 procesinius dokumentus, iš jų:
44 ieškinius, 42 pareiškimus, 6 atsiliepimus Lietuvos administracinių ginčų komisijai, dalyvavo
45 bylose dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse. 2019 m. Teisės skyriaus
specialistų pareikšti ieškiniai (pareiškimai, prašymai):
➢ dėl socialinio būsto nuomos – 5 ieškiniai / pareiškimai;
➢ dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio išieškojimo – 14 ieškinių / pareiškimų;
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➢ dėl turto pripažinimo bešeimininkiu ir perdavimo Kauno rajono savivaldybės
nuosavybėn – 5 ieškiniai / pareiškimai;
➢ dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse ar neveiksnumo
peržiūrėjimo – 20 pareiškimų.
Pirminės teisinės pagalbos teikimas Kauno rajono gyventojams. Pirminė teisinė
pagalba 2019 m. buvo suteikta 398 asmenims. Šioms funkcijoms vykdyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybė skyrė 6720 Eur tikslinės dotacijos.
Kita veikla. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nuostatomis ir
Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Kauno rajono savivaldybės Renginių viešosiose
vietose organizavimo tvarkos aprašu, suderinti 49 pranešimai, prašymai, raštai dėl renginių
Kauno rajone ir išduoti leidimai juos organizuoti. Teisės skyriaus specialistai ir darbuotojai
dalyvavo nuolatinių ir laikinų komisijų, darbo grupių veikloje.
Atsižvelgus į informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos
įstatymą, parengė pranešėjų apsaugos Kauno rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašą,
patvirtintą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-25 įsakymu
Nr. ĮS-1840 „Dėl informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno
rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2019 m. parengė tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektus ir šios
išorinės reklamos įrengimo Kauno rajono savivaldybėje reikalavimus. Kauno rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. ĮS-1498
patvirtinti Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektai ir šios išorinės
reklamos įrengimo Kauno rajono savivaldybėje reikalavimai.
11. URBANISTIKOS SKYRIUS
Urbanistikos skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti Savivaldybės
funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą.
Vykdydamas savo funkcijas, Urbanistikos skyrius 2019 m. siekė, kad bendrojo,
specialiojo, detaliojo planavimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo bei statinių
projektavimo dokumentai atitiktų Lietuvos Respublikos žemės, Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymų it poįstatyminių teisės aktų reikalavimus.
Siekdamas šių tikslų 2019 m. Urbanistikos skyrius:
➢ Kauno rajono savivaldybės tarybai nusprendus pradėti rengti Kauno rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ąjį keitimą ir nustačius tikslus, parengta ir patvirtinta
planavimo darbų programa, nustatyta tvarka surinktos planavimo sąlygos ir pradėtos viešojo
pirkimo procedūros;
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➢ patvirtinti tikslai ir darbų programa Kauno rajono savivaldybės teritorijos kelio
jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–
Zarasai–Daugpilis specialiojo plano rengimui, nustatyta tvarka surinktos planavimo sąlygos ir
atliktas viešasis pirkimas trijų galimybių studijai, specialiojo plano ir žemės paėmimo
visuomenės poreikiams projektų parengimui;
➢ parengtas ir patvirtintas Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus)
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas;
➢ Savivaldybės taryba 2015 m. patvirtino rengimo reikalavimus Kauno rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytiems planavimo projektams. Jų
pagrindu gauti 2 prašymai planavimo projektų rengimo reikalavimams nustatyti, pagal juos
parengti 2 įsakymai pradedamiems rengti planavimo projektams ir 6 įsakymai, kuriais patvirtinti
parengti planavimo projektai;
➢ vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl pritarimo
bendradarbiavimo

sutarčiai

su

Kauno

technologijos

universitetu,

buvo

pasirašyta

bendradarbiavimo sutartis, kuria vadovaujantis Kauno technologijos universiteto Statybos ir
architektūros fakulteto studentai kartu su kvalifikuotais dėstytojais apžiūrėjo ir įvertino Samylų
seniūnijos viešąsias erdves ir parengė pasiūlymus, galinčius atnaujinti ir sustiprinti seniūnijos
įvaizdį, gerinančius gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinančius esamus ir sukuriančius
naujus traukos objektus;
➢ parengė 2 Tarybos sprendimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų
nustatymu. Šiais sprendimais buvo pritarta Babtų seniūnijoje esančio Juodonių kaimo ir
Užliedžių seniūnijoje esančio Sausinės kaimo gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimui ir
ribų nustatymo planams;
➢ parengė 5 Tarybos sprendimus dėl 13 žemės sklypų pripažinimo būtinais
visuomenės poreikiams;
➢ užregistravo 41 prašymą dėl detaliųjų planų rengimo, keitimo ar koregavimo ir
parengė 83 įsakymus dėl detaliųjų planų rengimo, keitimo ar korekcijų procedūrų, surašė
66 sutartis. Parengė 30 direktoriaus įsakymų dėl detaliųjų planų, jų keitimo ar koregavimo
tvirtinimo;
➢ Teritorijų planavimo dokumentų registre užregistravo 103 patvirtintus detaliuosius,
specialiuosius ir bendruosius teritorijų planavimo dokumentus;
➢ suderino ir užregistravo 135 teritorijų planavimo dokumentų derinimo protokolus,
parengtus Kauno rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos. Nuo 2015 m. pradėjus
veikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinei sistemai (TPDRIS) Kompleksiniai teritorijų
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planavimo dokumentai derinami TPDRIS;
➢ parengė statybos techninių projektų rengimo metu atliekamų detaliuoju planu
nustatytų kai kurių teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų pakeitimus, suderino
81 protokolą ir parengė 81 įsakymą;
➢ gavo ir užregistravo 518 prašymų dėl žemės sklypų paskirties ar būdo keitimo ir jų
pagrindu parengė 288 Administracijos direktoriaus įsakymus dėl žemės sklypų paskirties ar
naudojimo būdo keitimo ir 290 Administracijos direktoriaus įsakymus dėl žemės sklypo verčių
nustatymo, 228 prašymų netenkino;
➢ gavo 104 prašymus rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.
Parengė 88 įsakymus dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektus. 16 prašymų buvo netenkinta. Parengė 69 įsakymus žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektams patvirtinti. Suderino 370 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektų, surašė 444 reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti.
Nuo 2015 m. pradėjus veikti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinei
sistemai (ŽPDRIS) visi žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo darbai
vykdomi ŽPDRIS;
➢ gavo 80 prašymų išduoti planavimo sąlygas kaimo plėtros projektui rengti. Išduota
72 planavimo sąlygų, o 8 prašymai buvo nepatenkinti;
➢ parengė 52 Tarybos sprendimus dėl gatvėvardžių: 11 sprendimų dėl naujų
gatvėvardžių suteikimo, kuriais suteikti 146 gatvėvardžiai;
➢ parengė 138 įsakymus dėl adresų suteikimo ar pakeitimo, kuriais buvo suteikti
2399 adresai naujiems objektams (24 pav.), iš jų 1836 – sklypams ir pastatams,
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563 – patalpoms;
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24 pav. Gatvėvardžių ir adresų suteikimo skaičiaus kaita 2015–2019 m.

➢ išdavė 253 specialiuosius architektūros reikalavimus rengti statinių techninius
projektus, pasirašė 60 statybos užbaigimo aktų;
➢ Lietuvos Respublikos statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros
IS „Infostatyba“ sistemoje 2019 m. gavo ir išnagrinėjo 2452 prašymus išduoti statybą
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leidžiančius dokumentus, išdavė 1086 leidimus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ir

Vnt.

griauti įvairios paskirties pastatus (25 pav.);
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25 pav. Išduotų leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ir

griauti skaičiaus kaita 2015–2019 m.

➢ pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems statybų techninius reikalavimus,
statytojui atsirado prievolė apie visuomenei svarbių statinių projektinius sprendinius paskelbti
Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje, o Savivaldybei priimti sprendimą dėl
projektinių pasiūlymų viešinimo ir informuoti statytoją. 2019 m. išnagrinėjo 175 prašymus
informuoti visuomenę apie statinių projektavimą, paviešino 102 projektinius sprendinius. Gavo
184 prašymus ir parengė 98 Administracijos direktoriaus raštus dėl pritarimo projektiniams
pasiūlymams;
➢ vykdant geodezijos ir kartografijos veiklos priežiūrą, priėmė ir patikrino 6619 darbų
(topografinius planus, kontrolines-geodezines nuotraukas ir kt.);
➢ vadovaudamasis Reklamos įstatymu ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis,

Vnt. / tukst. Eur

išdavė 128 leidimus, kurių bendra rinkliava sudaro daugiau kaip 39,2 tūkst. Eurų (26 pav.);
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26 pav. Išduotų leidimų įrengti išorinę reklamą ir surinktų lėšų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

➢ iš viso Urbanistikos skyrius 2019 m. parengė 71 Tarybos sprendimo projektą ir
1122 Administracijos direktoriaus įsakymus (27 pav.);
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27 pav. Urbanistikos skyriaus parengtų Tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų

skaičiaus kaita 2015–2019 m.

Kultūros paveldas. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta
tvarka ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Urbanistikos skyrius 2019 m.:
➢ atliko 126 kultūros paveldo objektų stebėseną, priežiūrą, įvertino jų būklę ir surašė
apžiūros aktus;
➢ atliko T. Ivanausko Obelynės sodybos 1 dalies kilnojamųjų kultūros vertybių
patikrą;
➢ minint Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo metus, prioritetas buvo skirtas
objektams, susijusiems su Lietuvos nepriklausomybe, partizaniniu pasipriešinimu, taip pat
tęsiant Europos paveldo metų minėjimą (statiniai – bažnyčios, buv. dvaro sodybos, namai;
archeologijos – piliakalniai, senovės gyvenvietės, kapinynai; viešosios pagarbos paveldas –
kapinės; paminkliniai statiniai – koplytstulpiai, paminklai; urbanistika – vietovė; kilnojamojo
kultūros paveldo objektai – skulptūros, paveikslai);
➢ patikrino ir surašė 6 kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktus asmenims,
turintiems nekilnojamąjį turtą prie kultūros paveldo objektų ir ketinantiems jį parduoti ar
dovanoti;
➢ surengė 4 renginius Europos paveldo dienai paminėti „Kultūros paveldas: pažink ir
pramogauk“ ir 3 renginius Europos žydų kultūros dienai „Europos žydų kultūros dienos
20-metis“;
➢ tęsė 2 projektų „Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvarkybos“ ir „Zapyškio
senojo miesto teritorijos atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ vykdymą;
➢ tęsė bažnyčių finansavimo programą – skirtos lėšos bažnyčių ar jų priklausinių
projektavimo, statybos ir / ar remonto darbams. Savivaldybė nemažai prisidėjo prie Kulautuvos
bažnyčios statybos;
➢ atsižvelgiant į tai, kokią reikšmę Kauno rajone turėjo žydų kultūra, 15 tūkst. Eur
Savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta Čekiškės sinagogos (UK 33462) tvarkybos I etapo
darbams kompensuoti. Gyventojų rezistencijos ir genocido centro iniciatyva įrengtas
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Holokausto aukų atminimą įamžinantis stendas Jaučakių k., Vilkijos apyl. sen., Kauno r. sav.
(Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre unikalus kodas 10920), šalia žydų žudynių
vietos ir kapo, sušaudytiems ir nukankintiems žydams atminti.
➢ vadovaujantis Rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų
perkėlimo, laidojimo vietų įamžinimo arba pažymėjimo tvarkos aprašo II skyriaus 6 punktu
suorganizuota 1 palaikų perkėlimo ir laidojimo vietos įamžinimo komisija.
➢ Urbanistikos skyriaus specialistai 2019 m. išnagrinėjo daugiau kaip 5500 prašymų
ir paklausimų statybos, teritorijų planavimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
klausimais, parengė atsakymus į Kauno rajono gyventojų skundus, parengė per 1200 atsakymų
ir kitų raštų. 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.
12. VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIUS
Viešosios tvarkos skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti Savivaldybės
funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą.
Siekiant užtikrinti administracinių nusižengimų prevenciją, Viešosios tvarkos skyrius
2019 m. parengė 672 įspėjimus dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamosiose
vietovėse taisyklių laikymosi.
Siekdami nustatyti, ar asmenys yra prisijungę prie centralizuotų vandens nuotekų
tinklų, Viešosios tvarkos skyrius su UAB „Giraitės vandenys“ ir UAB „Kauno vandenys“
vykdė prisijungimo prie vandens nuotekų tinklų tikrinimą. Patikrino 50 namų valdų. Namų
valdų savininkai, gavę perspėjimus, nurodymus įvykdė.
Vykdydami teisės pažeidimų prevenciją, 2019 m. su seniūnijų darbuotojais lankėsi
Kauno rajono seniūnijų teritorijose ir tikrino, kaip vykdomi Savivaldybės teisės aktų,
reglamentuojančių viešąją tvarką, reikalavimai. Nustatė pažeidimų, dėl kurių pradėjo
administracines teisenas, informaciją apie kitus pažeidimus perdavė policijos pareigūnams.
2019 m. Viešosios tvarkos skyriaus specialistai su Kauno apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato pareigūnais vykdė 3 priemones; su
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus specialistais
organizavo 4 priemones; 4 – su Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistais;
2 – su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos
departamento specialistais. Organizuotos 27 priemonės pagal Kelių eismo taisyklių
pažeidimus; 5 – dėl keleivių vežimo keleiviniu kelių transportu taisyklių pažeidimo; 3 – dėl
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statinių techninės priežiūros ir reklamos įstatymo reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų
nesilaikymo.
Viešosios tvarkos skyriuje 2019 m. gauti ir išnagrinėti 276 gyventojų skundai,
pareiškimai, pranešimai, pradėtos 844 administracinių nusižengimų teisenos, 2 nutrauktos, kaip
neturinčios teisės pažeidimo sudėties, paskirtos 3767 Eur vertės dydžio piniginės baudos.
Kauno rajone didžiausia problema išlieka apleisti ir netvarkomi žemės sklypai ir
apleisti pastatai. Viešosios tvarkos skyrius nuolat vykdo prevencines priemones dėl Kauno
rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamosiose vietovėse taisyklių laikymosi, žemės savininkai
sutvarko jiems priklausančias teritorijas iki nuobaudos skyrimo termino.
2019 m. baigtas vykdyti penkiasdešimties vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo
seniūnijose projektas. Kauno rajono savivaldybės teritorijoje įrengus visą parą vaizdą efektyviai
fiksuojančias kameras užtikrinamas didesnis gyventojų saugumas.
2019 m. buvo tęsiama prevencinė priemonė „Pagalbos mygtuką turiu – saugesnis
esu“. Viešosios tvarkos skyriaus specialistai su policijos pareigūnais išdalijo 5 pagalbos
mygtukus senoliams ir atokiau gyvenantiems vienišiems asmenims, informavo apie
kriminogeninę padėtį Kauno rajone, paaiškino, kaip elgtis nelaimės ar teisės pažeidimo atvejais.
13. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
Viešųjų pirkimų skyrius įgyvendina 01.01.01 uždavinį – organizuoti Savivaldybės
funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą.
Viešųjų pirkimų skyrius 2019 m. parengė numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planą;
pateikė Viešųjų pirkimų tarnybai metinę pirkimų ataskaitą, patikslino Administracijos viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisykles ir konsultavo Administracijos padalinių
darbuotojus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais; užtikrino pirkimo verčių kontrolę;
koordinavo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus; protokolavo komisijų posėdžius,
rengė įvykdytų pirkimų sutarčių projektus; rengė viešuosius pirkimus reglamentuojančius
Administracijos teisės aktus; skyriaus specialistai dalyvavo nuolatinių ir laikinų pretenzijų
nagrinėjimo komisijos veikloje; vykdė kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas. Viešųjų pirkimų skyrius 2019 m. įvykdė
669 viešųjų pirkimų procedūras.
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18 865,7 tūkst. Eur (29 pav.). Tarptautinių atvirų konkursų būdu atliktų pirkimų vertė yra
5 715,3 tūkst. Eur, supaprastintų atvirų konkursų – 9 864, 4 tūkst. Eur, skelbiamos apklausos –
1 300, 4 tūkst. Eur., neskelbiamos apklausos būdu – 757,3 tūkst. Eur, kuri sudaro 4 proc. visų
pirkimų vertės. Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų pirkimų vertė – 338,0 tūkst. Eur
(sudarytos 24 pirkimo sutartys). Visi pirkimai, išskyrus vykdytus žodžiu apklausiant tiekėjus,
vykdyti elektroninėmis priemonėmis per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą. Tokių
pirkimų skaičius – 112, vertė – 18 199,7 tūkst. Eur. Tai sudaro 97 proc. nuo visų pirkimų vertės.
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29 pav. Viešųjų pirkimų skyriaus įvykdytų viešųjų pirkimų vertės kaita 2015–2019 m.

Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai 2019 m., vykdydami viešuosius pirkimus,
parengė ir suderino 112 pirkimų dokumentų projektus, dalyvavo viešųjų pirkimų komisijų
darbe ir protokolavo 670 posėdžių, vykdė susirašinėjimą su viešųjų pirkimų dalyviais, t. y.
parengė ir CVP IS priemonėmis išsiuntė 1500 raštų, parengė 130 Savivaldybės vardu sudaromų
sutarčių projektų.
Vykdant pirkimų procedūras buvo gautos ir išnagrinėtos 37 pretenzijos, iš kurių
28 nepagrįstos, 5 tenkintos, 4 tenkintos iš dalies.
2019 m. ilgiausiai vykdyti tarptautiniai atviri konkursai – 84 dienas, trumpiausiai
procedūra vykdyta 30 dienų – neskelbiama apklausa (30 pav.).
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VERSLO PLĖTROS IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (3)
Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano 3 programą
„Kauno rajono verslo plėtros ir investicijų programa“ koordinuoja ir įgyvendina Kauno rajono
savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius.
Pagrindiniai programos tikslai – skatinti verslumą bei smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) kūrimąsi ir
plėtrą, vystyti verslo įmonių finansavimo galimybes plėtojant smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo veiklą,
gerinti turizmo viešąją infrastruktūrą ir formuoti patrauklų regiono įvaizdį, įgyvendinti turizmo rinkodaros
priemones, skatinti turizmo išteklių ir paslaugų plėtrą. Pagrindinis dėmesys skiriamas investicijoms pritraukti,
įgyvendinant Savivaldybės vykdomus investicijų projektus. Ši programa tiesiogiai prisideda prie Kauno rajono
savivaldybės 2018–2020 m. strateginiame plėtros plane numatytos veiklos kokybės gerinimo, skatinant
investicijas.

03.01 tikslas. Skatinti verslumą ir smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtrą.
Smulkusis ir vidutinis verslas – tai lanksčiai prisitaikantis prie įvairių pokyčių, kuriantis naujas darbo
vietas ir racionaliai naudojantis išteklius sektorius, kuris turi lemiamos įtakos ekonomikos pokyčiams. SVV
rėmimas labai svarbus jau veikiančioms ir naujai besikuriančioms verslo įmonėms Kauno rajone. Siekiant šio
tikslo, planuojama panaudoti SVV skatinimo fondo rėmimo potencialą ir kitus Savivaldybės taikomus finansinio
rėmimo instrumentus. Šis tikslas išimtinai orientuotas į pridėtinės vertės kūrimą Kauno rajono savivaldybėje.
Todėl jį įgyvendinant bus siekiama skatinti tik tas įmones, kurių sukurta vertė atitenka Kauno rajono savivaldybei.

03.01.01 uždavinys. Skatinti verslumą teikiant paramą rajone registruotoms
įmonėms.
14. EKONOMIKOS SKYRIUS
Pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintus fiksuotus pajamų mokesčio
dydžius už veiklą, vykdomą pagal verslo liudijimus, Kauno rajone taikomi vieni mažiausių
mokesčių Lietuvoje. Savivaldybės vykdoma palanki verslui mokesčių politika tinkama verslo
plėtros pokyčiams. Statistikos departamento duomenimis, Kauno rajone ūkio subjektų daugėja.
2019 m. registruoti 3194 ūkio subjektai, t. y. 6,6 proc. daugiau nei 2018 m. (2996) (31 pav.).
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31 pav. Kauno rajone veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

Iš rinkliavų už licencijas ir leidimus į biudžetą 2019 m. surinkta 14,90 tūkst. Eur
(2018 m. – 10,630 tūkst. Eur) (32 pav.). Iš vietinių rinkliavų už prekybą viešose vietose (teikti
paslaugas) 2019 m. surinkta 11,536 tūkst. Eur (2018 m. – 9,856 tūkst. Eur), t. y. 17,05 proc.
daugiau negu 2018 m.

Tukst. Eur
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32 pav. Kauno rajone surinktų rinkliavų už licencijas ir leidimus kaita 2015–2019 m.

Įgyvendinant mokesčių lengvatų teikimo verslui politiką, trejus metus, skaičiuojant
nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, atleidžiami nuo mokesčių juridiniai
asmenys, įsteigti Kauno rajone, kurių ne mažiau kaip pusę darbuotojų sudaro asmenys,
deklaravę gyvenamąją vietą Kauno rajono savivaldybėje.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės ir Tabako, tabako gaminių ir
su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymais, siekiant sumažinti alkoholinių gėrimų ir tabako
gaminių prieinamumą, 2019 m. panaikinta 10 alkoholio ir 12 tabako licencijų galiojimai.
03.02 tikslas. Gerinti turizmo viešąją infrastruktūrą siekiant didinti turistų srautą.
Siekiant pagerinti rajono įvaizdį ir pritraukti daugiau vietos ir užsienio turistų būtina išvystyti viešąją
turizmo infrastruktūrą. Būtina rasti didesnių galimybių tinkamai naudoti gamtos išteklius, pritaikyti kultūros
paveldo objektus turizmo reikmėms ir teikti kompleksines turizmo paslaugas. Turizmo sektoriaus plėtra yra
tiesiogiai susijusi su miesto ekonomine plėtra. Teikiamų turizmo paslaugų plėtros skatinimas, Kauno rajono
žinomumo didinimas skatina atvykstamojo turizmo srautų augimą, rajono sėkmingą pristatymą ir įvaizdį.

03.02.01 uždavinys. Plėtoti subalansuotą turizmo infrastruktūrą.
Kačerginė, Kulautuva ir dalis Zapyškio miestelio turi kurortinės teritorijos statusą.
Šioje teritorijoje aktyviai vykdoma turizmo infrastruktūros plėtra, pritraukiamos investicijos.
2019 m. buvo vykdomi investiciniai projektai „Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčios tvarkyba“ ir „Zapyškio senojo miesto teritorijos atgaivinimas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams“. Atnaujintas bažnyčios pastato vidus ir išorė, tvarkoma visa
bažnyčios teritorija, įrengiant naujos erdvės kultūriniams, poilsinio ir turizmo poreikiams.
Įgyvendintas investicinis projektas „Kauno r. dviračių tako Kačerginė–Zapyškis
įrengimas“. Jo metu nutiestas 1,5 km dviračių takas, sujungęs nuo Marvelės Kačerginės link
esantį taką ir pratęsė iki Zapyškio Šv. Jono krikštytojo bažnyčios teritorijos.
Siekiant didinti Kauno rajono viešųjų kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą
ir žinomumą kartu su VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centru įgyvendinti
turizmo e-rinkodaros projektai: „Kauno marių ir Nemuno kilpų turizmo e. rinkodara“,
„Nemuno kelias“ ir „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“. Įvykdyti Pyplių piliakalnio ir
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Nemuno pakrantės sutvarkymo projektai. Jų metu įrengtos poilsio zonos, apžvalgos aikštelė ir
pritaikyta kita turizmo infrastruktūra.
03.03 tikslas. Pritraukti investicijų Savivaldybėje vykdomoms programoms
įgyvendinti.
Šis tikslas orientuotas į Savivaldybės vykdomų programų įgyvendinimą naudojantis ne tik Savivaldybės
finansiniais instrumentais, bet ir alternatyviais finansavimo šaltiniais. Siekiant, kad būtų užtikrintas reikalingų
finansinių srautų nukreipimas planingai rajono plėtrai, būtina naudoti ne tik savo biudžeto lėšas, bet būtina
išnaudoti ir kitus finansavimo šaltinius, pasinaudoti valstybės teikiamomis galimybėmis, Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir programų lėšomis.
Šis tikslas orientuotas į Savivaldybės kapitalo formavimą, gyvenimo kokybės gerinimą ir pridėtinės
vertės kūrimą Kauno rajono savivaldybėje.

03.03.01 uždavinys. Efektyviai pasinaudoti struktūrinių fondų ir kitų finansavimo
priemonių parama.
Kauno

rajono

savivaldybės

2019 m.

investicijų

programoje

suplanuoti

Vnt.

132 investiciniai projektai (33 pav.). Jų bendra vertė – 77 523,00 tūkst. Eur (34 pav.).
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33 pav. Suplanuotų ir vykdytų investicinių projektų skaičiaus kaita 2015–2019 m.
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34 pav. Vykdytų investicinių projektų vertės kaita 2015–2019 m.

Įgyvendinant 2019 m. projektus įsisavinta 15 865 tūkst. Eur ES lėšų, 123,89 proc.
daugiau nei 2018 m. – 7085,80 tūkst. Eur (35 pav.).
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Tukst. Eur

15 865,00
16 000,00
14 000,00
12 000,00
10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00

Pritrauktos ES
lėšos, tūkst. Eur

7 085,80
3 420,00

2 918,52
583,23

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

35 pav. Pritrauktų ES lėšų kaita 2015–2019 m.

2019 m. vyko aktyvi projektinė veikla siekiant pritraukti kuo didesnį Europos
Sąjungos ir valstybės lėšų finansavimą projektams 2014–2020 m. ES finansavimo laikotarpiu:
➢ nuolat su atitinkamomis ministerijomis buvo derinami įvairių finansavimo
priemonių aprašai;
➢

parengta ir pateikta atsakingoms institucijoms 13 ataskaitų už jau įvykdytus

Europos Sąjungos lėšomis iš dalies finansuotus investicijų projektus;
➢ siekiant gauti ES finansavimą pateikta atitinkamoms institucijoms 6 projektiniai
pasiūlymai ir 9 paraiškos. 2019 m. Savivaldybės administracija pasirašė 8 ES finansavimo
sutartis, kurių bendra vertė – 830 tūkst. Eur. 2014–2020 m. ES finansavimo laikotarpiu
Savivaldybė su atitinkamomis ministerijomis yra pasirašiusi 43 finansavimo sutartis.
➢ administruodamas ES finansuojamus investicijų projektus Investicijų poskyris
projektinės veiklos klausimais parengė 184 Administracijos direktoriaus įsakymus, 31 Tarybos
sprendimo projektą, suorganizavo ir dalyvavo daugiau kaip 80 susitikimų, parengė per
53 finansinius susitarimus, atitinkamoms institucijoms parengė ir suderino 60 projektų
mokėjimo prašymų, inicijavo per 30 viešųjų pirkimų;
➢ sėkmingai vykdamas projektinę veiklą, Skyrius inicijavo, rengė, teikė medžiagą
svarstyti ir protokolavo Kauno rajono savivaldybės investicijų valdymo darbo grupės darbo
posėdžius;
➢ siekiant efektyviai įgyvendinti investicijų projektus 8 kartus buvo tikslinama
Savivaldybės 2019 m. investicijų programa (03), nuolat buvo inventorizuojami visi
Savivaldybės projektų biudžetai.
Pagal investicijų projektų sritis didžiausią Savivaldybės investicijų projektų dalį
(44 proc.) (36 pav). sudaro švietimo, kultūros ir sporto infrastruktūros ES investicijų
projektai: Piliuonos gimnazijos modernizavimas (projektas baigtas), Čekiškės P. Dovydaičio
gimnazijos atnaujinimas (projektas baigtas); Raudondvario lopšelis-darželis (projektas
vykdomas), Kriauzų mokyklos-darželio infrastruktūros modernizavimas (projektas baigiamas);
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Eigirgalos lopšelio-darželio pastato atnaujinimas (projektas baigtas); Ilgakiemio lopšelio-darželio
pastato atnaujinimas; Neveronių ir Linksmakalnio sporto stadionų atnaujinimas (projektai baigti),
Raudondvario, Karmėlavos Balio Buračo, Čekiškės ir Babtų gimnazijų sporto infrastruktūros
(aikštynai, stadionai, kartodromas) atnaujinimas (projektai pradėti vykdyti). Pradėti nauji
investicijų projektai, jų metu planuojama sutvarkyti Lapių ir Zapyškio lopšelių-darželių
pastatus.
Viešoji infrastruktūra ir keliai
17%

Švietimas, kultūra ir sportas
44%

Verslas ir turizmas
18%
Aplinkosauga ir energetika
15%

Socialinės ir sveikatos priemonės
6%

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

Didelę Savivaldybėje vykdomų ES projektų dalį (18 proc.) sudaro verslo ir turizmo
srities projektai. Vienas iš stambesnių šiuo metu įgyvendinamų projektų yra lietaus nuotekų
įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje. 2019 m. buvo rengiami dokumentai dar dviejų
stambių verslo projektų finansavimui: projektas „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų
įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje“ ir projektas „Kauno laisvosios ekonominės
zonos infrastruktūros plėtros“.
Turizmo srityje baigtas Nemuno pakrančių kraštovaizdžio tvarkymo projektas, Pyplių
piliakalnio sutvarkymo projektas.
Baigti įgyvendinti turizmo e. rinkodaros projektai: „Kauno marių ir Nemuno kilpų
turizmo e. rinkodara“, „Nemuno kelias“, „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“.
Baigiami įgyvendinti du vieni svarbiausių Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir
jos teritorijos atgaivinimo ir pritaikymo bendruomenės poreikiams turizmo projektų. Įrengtas
dviračių takas, jungiantis Kačerginę su Zapyškiu.
17 proc. Savivaldybės vykdomų ES projektų sudaro viešosios infrastruktūros ir
kelių investiciniai projektai: vienas iš stambiausių projektų – Garliavos m. viešųjų erdvių
sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui (projektas vykdomas); įgyvendintas
Ežerėlio miesto atnaujinimo projektas; baigiamas įgyvendinti Vilkijos miesto viešosios
infrastruktūros atnaujinimo projektas. Garliavoje baigtas Kęstučio, Dariaus ir Girėno, Ąžuolų,
Tautos, Sporto ir Pušų gatvių rekonstrukcijos projektas. Šiuo metu rengiami dokumentai
Garliavos Montvilos gatvės rekonstrukcijos projekto ES finansavimui gauti. Baigiamas
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Neveronių Krašto gatvės rekonstrukcijos projektas. Įvykdytas Garliavos dviračių ir pėsčiųjų
tako nuo Sodų iki Liepų g. rekonstravimo projektas. Rengiami dokumentai ES finansavimui
gauti Vilkijos miesto Marmos gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo projektui.
15 proc. Savivaldybėje vykdomų ES projektų sudaro aplinkosaugos ir energetikos
srities projektai. Baigtas komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kauno rajono
savivaldybėje projektas. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu pradėtas (rengiami
dokumentai) gatvių apšvietimo projektas. Šio projekto techninei dokumentacijai parengti yra
gautas finansavimas iš Europos energijos efektyvumo fondo.
Intensyviai vyko vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo ir
plėtros projektai.
Rengiami dokumentai ES finansavimui gauti dėl saulės elektrinių įrengimo keturiuose
švietimo objektuose.
6 proc. sudaro Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūros srities ES
projektai.
Bendradarbiaujant su VšĮ Rokų socialinės gerovės centru, kuris ir buvo projekto
pagrindinis partneris, baigtas pastato, esančio Kauno r., Rokų sen., Girininkų k.,
Knygnešio P. Varkalos g. 26, atnaujinimas. Jame įkurti nauji senelių namai „Rokų gerovė“. Vienu
metu juose galės įsikurti 30 senyvo amžiaus asmenų. Pradedamas kitas svarbus socialinis projektas,
kurio finansavimo sutartis jau baigiama derinti, tai – bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų
dienos centrų tinklo plėtros Kauno r. savivaldybėje projektas. Planuojama įsigyti du gyvenamuosius
būstus, kuriuose bus apgyvendintos dvi šeimynos, bei įrengti vaikų bendruomenės centro patalpas
Linksmakalnyje.
2019 m. intensyviai buvo ieškoma naujų finansavimo šaltinių Kauno rajono savivaldybės
projektams įgyvendinti. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu pradėtas (vykdomas
viešasis pirkimas) vienas iš stambiausių Savivaldybės investicijų projektų, kurio metu planuojama
rekonstruoti Mastaičių baseiną ir prie jo pastatyti naują priestatą, kuriame bus įrengtas vaikų
darželis ir pradinė mokykla; Kačerginėje numatyta esamos pradinės mokyklos pastato
rekonstrukcija ir priestato statyba; Zapyškio miestelyje mokykla bus padidinta prie jos pastatant
naują priestatą, kuriame bus įrengta sporto salė ir keli ugdymo kabinetai. Šiuo metu baigiama
vykdyti šio projekto viešąjį pirkimą rangovui parinkti.
2019 m. vykdant tarptautinę projektinę veiklą, Savivaldybė aktyviai dalyvavo
įgyvendinant tarptautinius projektus:
➢ Pagal „Interreg Baltijos jūros regiono programą“:
✓ „Šiaurės ir Baltijos jūros regionų jungtis“ (NSB CoRe). Projekto „Šiaurės ir Baltijos
jūros regionų jungtis“ pagrindinis partneris – Helsinkio Usima regiono taryba. Projekte dalyvauja
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16 projekto partnerių ir 40 asocijuotų partnerių iš Estijos, Lenkijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų,
Suomijos, Švedijos ir Vokietijos. Projekto tikslas – gerinti krovinių ir keleivių transportavimo
sistemą rytinėje Baltijos jūros regiono dalyje.
✓ „Pavojingų cheminių medžiagų valdymas savivaldos lygiu“ (NonHazCity).
Projekto pagrindinis partneris – Stokholmo (Švedija) savivaldybė. Projekte dalyvauja 18 projekto
partnerių ir 22 asocijuoti partneriai iš Estijos, Lenkijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos, Švedijos,
Vokietijos ir Rusijos. Projekto tikslas – gerinti vandentvarkos valdymą siekiant mažinti maistinių
medžiagų srautus ir pavojingų medžiagų išleidimą į Baltijos jūrą per viešųjų ir privačių veikėjų,
susijusių su vandens kokybės klausimais, įtraukimą.
➢ Pagal „Interreg Europa“ programą – „Pasyvūs namai energijos vartojimui mažinti“
(ZEROCO2). Projekto pagrindinis partneris – Spodnės Podravjės (Slovėnija) energetikos
agentūra. Projekte dalyvauja 9 projekto partneriai iš Didžiosios Britanijos, Graikijos, Italijos,
Lietuvos, Maltos, Prancūzijos, Suomijos ir Vokietijos. Projektu siekiama išnagrinėti
technologijų ir energijos šaltinių derinius, leisiančius pasiekti optimalų energijos taupymą
pastatuose; pateikti optimalius techninius sprendinius ir finansines galimybes pasyvių namų
statybai; sukurti politikos formavimo gaires, kurios populiarintų tokių namų statybą ir
informuotų visuomenę vietos, regionų ir nacionaliniu lygiu.
➢ Siekiant įgyvendinti bendrus projektus, buvo plėtojami ryšiai su Lenkijos Seinų,
Punsko ir Krasnopolio savivaldybėmis, Baltarusijos Gardino miesto ir rajonų savivaldybėmis
ir kt.: įgyvendintas projektas „Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas plėtojant savanorystę
priešgaisrinės saugos srityje“, pradedamas įgyvendinti projektas „Lietuvos ir Lenkijos
savanorių ugniagesių partnerystės plėtra ir darbui palankios aplinkos kūrimas“.
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ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (4)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 m. veiklos plano 4 programą „Žemės
ūkis“ koordinuoja ir įgyvendina Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius.
Rajone svarbią reikšmę turi kaimo ir žemės ūkio ekonominė ir socialinė, etnokultūrinė ir aplinkosauginė
funkcijos. Kaimo gyvenamosiose vietovėse gyvena 73,96 proc. visų rajono gyventojų, o žemės ir miškų ūkyje dirba
apie 24 proc. visų rajone dirbančių gyventojų. Be to, daugeliui kaimo žmonių žemės naudojimas žemės ūkio veiklai
yra pagrindinis jų pragyvenimo šaltinis. Vienas pagrindinių sėkmingos kaimo plėtros veiksnių – konkurencinga
žemės ūkio veikla, sukurianti daugiausia darbo vietų kaime, o pagrindiniai konkurencingumo
veiksniai – žmogiškasis ir fizinis potencialas bei finansiniai ištekliai. 2020 m. sausio 1 d. rajone įregistruota 3651
ūkininkų ūkis ir 3411 žemės ūkio valdos.
Šia programa yra įgyvendinamos kaimo plėtros, panaudojant ES lėšas dalyvaujant programose, bei
vykdoma melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra.

15. ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
04.01 tikslas. Kurti tinkamą ekonominę aplinką efektyviam ūkininkavimui. Skatinti
tolygią ir subalansuotą žemės ūkio ir kaimo plėtrą su modernia gamybine ir socialine
infrastruktūra.
Kauno rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į žemdirbių organizacijų pasiūlymus, Žemės
ūkio rūmų bei Konsultavimo tarnybos rekomendacijas, daugiausia dėmesio skiria žemdirbių verslo sąlygoms
pagerinti, teikdama visapusišką informaciją apie verslo plėtrą ir iš dalies kompensuodama dalį išlaidų. Kaimo
rėmimo fondas skatina ūkininkus įsigyti našesnę žemės ūkio techniką, modernizuoti ir plėsti savo ūkius.
Įgyvendinant šį tikslą numatoma atlikti įvairius melioracijos ir hidrotechninių statinių remonto / rekonstrukcijos
darbus Garliavos apylinkių, Batniavos, Samylų bei Taurakiemio seniūnijose.

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

hidrostatinių,

drenažo

sistemų

Iš specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti 2019 m. gauta 235,0 tūkst. Eur, iš jų 5,57 tūkst. Eur panaudoti melioruotos
žemės ir melioracijos statinių kompiuterinei apskaitai vesti, 221,029 tūkst. Eur –melioracijos
statinių remontui, 8,401 tūkst. Eur – užtvankų remontui ir priežiūrai.
Iš Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų melioracijos ir hidrotechninių statinių
rekonstravimui ir remontui 2019 m. gauta 261,211 Eur, iš jų panaudota 214,623 Eur
rekonstravimui, 46,588 Eur remontui.
04.01.02 uždavinys. Skatinti pažangų ūkininkavimą.
2019 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 2019 m. melioracijos darbų remonto darbų sąrašą; 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 seminaruose, Lauko dienos renginiuose, artojų varžybose.
Žemės ūkio skyrius, kartu su Raudondvario dvaro administracija, organizavo šventę
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žemdirbiams „Metų ūkis 2019“; priėmė 68 prašymus kompensuoti pasėlių draudimo įmokas ir
189 paraiškas dėl paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą.
Kauno rajone kiekvienais metais mažėja apleistos, nedirbamos žemės plotai. 2019 m.
rajono ūkininkai įsisavino 125 ha nedirbamų žemės plotų.
Kauno rajone 2019 m. buvo įregistruota 3411 žemės ūkio ir kaimo valdų, 99 valdomis
mažiau nei 2019 m. (3510), registruotų ūkininkų ūkių per 2019 m. padaugėjo 35 ūkiais ir
registruose buvo įrašytas 3651 ūkis (2018 m. – 3616) (37 pav.).
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2019 m. įregistruotos 2237 pasėlių deklaracijos, t. y. 5,57 proc. mažiau nei 2018 m.
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Žemės ūkio skyrius 2019 m. atliko 2129-ių priemonių techninę apžiūrą už 11 922 Eur;
įregistravo 1230 žemės ūkio technikos vienetų už 24 091 Eur, iš jų: 1074 traktorius,
91 traktoriaus priekabą ir 64 javų kombainus (39 pav.).
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39 pav. Techninių apžiūrų ir įregistruotos žemės ūkio technikos skaičiaus kaita 2015–2019 m.
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KOMUNALINIO ŪKIO PLĖTROS IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA (5)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 m. veiklos plano 5 programą
„Komunalinio ūkio plėtra ir priežiūra“ koordinuoja ir įgyvendina Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos skyrius ir seniūnijos.
Įgyvendinant programą siekiama:
✓ padidinti gyventojų, besinaudojančių centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema, skaičių;
✓ gerinti komunalinių paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Savivaldybė vadovaujasi Vietos savivaldos įstatymu ir yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą
gyventojams. Savivaldybė organizuoja viešųjų paslaugų teikimą per esančius viešųjų paslaugų
teikėjus – kontroliuojamas uždarąsias akcines bendroves ir seniūnijas. Savivaldybė subsidijuoja komunalinių
objektų remonto darbus, investuoja į naujų objektų statybą ir rekonstrukciją bei dalyvauja vykdant komunalinio
ūkio infrastruktūros plėtros investicinius projektus. Taip pat Savivaldybė, įgyvendindama šią programą, teikia
Kauno rajono gyventojams paramą sumažindama paslaugų kainas, atlieka Kauno rajono savivaldybės teritorijoje
esančių statinių naudojimo priežiūrą.

05.01 tikslas. Užtikrinti komunalinio ūkio atnaujinimą.
Šis programos tikslas apima Savivaldybės koordinuojamus inžinerinės infrastruktūros objektų
plėtojimo ir atnaujinimo (modernizavimo) projektus bei priežiūrą – rajono infrastruktūros objektų statybą,
remontą, seniūnijų gatvių apšvietimo eksploataciją. Siekiama užtikrinti, kad centralizuotai (viešai) tiekiamas
geriamasis vanduo ir teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos atitiktų sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus,
kad centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos funkcionuotų nenutrūkstamai.

05.01.01
prieinamumą.

uždavinys.
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paslaugų
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16. APLINKOS SKYRIUS
Vandentvarka. Panaudojus finansinę paramą pagal 2007–2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programą – nutiesti vandens tiekimo ir nuotekų tinklai, įrengti ir
rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai, nuotekų siurblinės. Nors projektų darbai jau baigti,
tačiau gyventojų prijungimo prie nutiestų infrastruktūros tinklų procesas dar vykdomas, kad
būtų pasiekti planuoti rodikliai. Įgyvendintų projektų duomenys pateikti 4 lentelėje.
4 lentelė Duomenys apie planuojamą ir faktišką prijungtų gyventojų skaičių per 2012–2019 m.
Projekto pavadinimas
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Ežerėlyje, Neveronyse,
Šlienavoje)“
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir
Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje,
Šlienavoje)“
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Zapyškyje,
Kluoniškiuose, Dievogaloje, Kačerginėje, Karmėlavoje,
Ramučiuose, Raudondvaryje)“

Prijungtų prie sistemų gyventojų
skaičius 2012–2019 m.
Įvykdymas, proc.
Planas
Faktas
Vanduo Nuotekos Vanduo Nuotekos Vanduo Nuotekos
–

475

–

505

–

106

1 741

3 606

1 527

3 676

88

102

1 194

2 621

1 123

2 342

94

89
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Buitinių nuotekų valymo įrenginių statyba ir rekonstravimas, centralizuotų
vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. Be darbų, atliktų įgyvendinus projektus, siekiant prijungti
planuotą gyventojų skaičių, 2019 m. ir toliau buvo vykdomi vandens tiekimo tinklų įrengimo
darbai Miškalaukio k., Čekiškės mstl., Antagynės k., Jurginiškių k., Šlienavos k., Girininkų k.
2019 m. vandentiekio tinklams nutiesti panaudota 316,8 tūkst. Eur biudžeto lėšų ir nutiesta
5,2 km naujų vandens tiekimo tinklų.
Nuotekų surinkimo tinklų įrengimo darbai buvo vykdomi Šlienavos k., Babtų mstl.,
Vaišvydavos k., Girininkų k. Nuotekų tinklams nutiesti panaudota 259,9 tūkst. Eur.
Vandens tiekimo tinklai atnaujinti Raudondvario k. už 34,9 tūkst. Eur, Liučiūnų k. –
už 74,2 tūkst. Eur, Viršužiglio k. – 20,3 tūkst. Eur.
2019 m. baigti Užliedžių nuotekų valymo įrenginių aeracinės sistemos išplėtimo
darbai, jiems skirta 22,6 tūkst. Eur. Dėl didesnio, nei buvo planuota, atitekančio nuotekų kiekio
į valymo įrenginius, Užliedžių nuotekų valymo įrenginių aeracinė sistema neįterpia pakankamo
kiekio deguonies į nuotekas ir dėl to sumažėja nuotekų išvalymo efektyvumas. Išplečiant
sistemą buvo pakeista sena nusidėvėjusi sistema į naują ir papildyti aerotankai papildomais
aeratoriais bei pakeistas tiekiamo oro vamzdynas su uždaromąja armatūra.
2019 m. buvo vykdomi paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo tinklų įrengimo darbai
Biruliškių k., Veterinarų g. už 9,5 tūkst. Eur, atnaujinti paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai prie
daugiabučių namų Tako g. ir Vilniaus g., atstatytas lietaus vandens surinkimas ir nuvedimas iš
daugiabučių namų Vilniaus g. 1, 2, 4, 5 kiemų Karmėlavoje už 47,4 tūkst. Eur.
Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato
kaitos“ priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ vykdomas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014–2020 m. I etapas)“.
Įgyvendinant Europos Sąjungos fondo lėšomis iš dalies finansuojamą projektą, 2019 m. buvo
vykdoma vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra Kulautuvoje, vandens tiekimo tinklų plėtra
Šlienavos ir Žiegždrių k., vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Šlienavos k. Įgyvendinant
projektą 2019 m. buvo nutiesta naujų vandens tiekimo tinklų 6,8 km, nuotekų surinkimo tinklų
– 15,8 km, rekonstruota vandens tiekimo tinklų 1,6 km. Iš viso projektui įgyvendinti 2019 m.
panaudota ES fondo lėšų 1886,0 tūkst. Eur, Savivaldybės – 697,3 tūkst. Eur.
Vandens gerinimo stočių, gręžinių įrengimas, kito turto įsigijimas. Siekiant užtikrinti
geriamojo vandens kokybę Bernatonių k. 2019 m. įrengti vandens gerinimo įrenginiai už
73,4 tūkst. Eur, kurių projektinis našumas 6 m³/h, maksimalus – 100 m³/parą. Geriamąjį
vandenį vartoja 40 vartotojų (100 gyventojų).
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Atsižvelgus į tai, kad geriamajame vandenyje yra padidintas geležies, amonio,
mangano kiekis, 2019 m. Miškalaukio k. suprojektuoti ir pradėti statyti vandens gerinimo
įrenginiai už 30 tūkst. Eur. Darbus planuojama baigti 2020 m.
Siekiant užtikrinti vartotojų aprūpinimą geriamuoju vandeniu, 2019 m. buvo įrengti
nauji arteziniai gręžiniai Lapių mstl., Margininkų k., Vilkijos m. Arteziniams gręžiniams įrengti
panaudota 35,5 tūkst. Eur.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo objektų priežiūra ir remontas. Paviršinių
(lietaus) nuotekų tinklo priežiūros darbai 2019 m. buvo vykdomi Giraitės k., Karmėlavos mstl.,
Garliavos m., Daugėliškių k., Lapių mstl., Neveronių k., Raudondvario k., Ramučių k.,
Vilkijos m., Mastaičių k., Įreniškių k. Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų priežiūrai panaudota
38,3 tūkst. Eur.
2019 m. buvo vykdomi paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo tinklų įrengimo darbai
Biruliškių k., Veterinarų g. už 9,5 tūkst. Eur, atnaujinti paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai prie
daugiabučių namų Tako g. ir Vilniaus g., atstatytas lietaus vandens surinkimas ir nuvedimas iš
daugiabučių namų Vilniaus g. 1, 2, 4, 5 kiemų Karmėlavoje už 47,4 tūkst. Eur.
Šilumos ūkis. Subsidijos. Babtų katilinėje buvo atlikti katilo darbo automatinio
valdymo rekonstrukcijos darbai. Karmėlavos katilinėje jos stogo ir fasado atnaujinimo darbai.
Iš viso darbams atlikti panaudota 26,1 tūkst. Eur.
Lengvatinės šilumos kainos taikymas kasmet reikalauja Savivaldybės biudžeto lėšų.
2019 m. subsidijoms už gyventojams lengvatinėmis kainomis tiekiamą šilumą buvo skirta
48,8 tūkst. Eur, 1,4 proc. mažiau negu 2018 m. (49,5 tūkst. Eur) (40 pav.).
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Subsidijos už gyventojams
lengvatinėmis kainomis
teiktas paslaugas, tūkst. Eur

49
48
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40 pav. Subsidijų už gyventojams lengvatinėmis kainomis teiktas paslaugas kaita 2015–2019 m.

05.01.02 uždavinys. Didinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių
energijos išteklių panaudojimą.
Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas). Kauno rajono savivaldybė
2013 m. patvirtino daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo namuose programą. Jos
įgyvendinimo administratoriumi paskirtas UAB Komunalinių paslaugų centras. Pagal šią
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programą Kauno rajone iki 2019 m. gruodžio 31 d. renovuoti 44 daugiabučiai. 2019 m.
UAB Komunalinių paslaugų centras toliau tęsė veiklą daugiabučių modernizavimo srityje.
Pasirašytos rangos sutartys dėl 8 daugiabučių renovacijos įgyvendinimo. 2019 m. pagal
Aplinkos ministerijos paskelbtą 6 kvietimą VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai pateikti
8 investiciniai planai, 6-iems iš jų pritarta, pasirašytos Valstybės paramos sutartys, 8-iems
daugiabučiams nupirkti projektavimo darbai.
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TURTO ADMINISTRAVIMO PROGRAMA (6)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 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.

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

06.01.01 uždavinys. Rengti nekilnojamojo turto ir žemės sklypų kadastrinius
matavimus ir tvarkyti turto registrą.
17. EKONOMIKOS SKYRIUS
Siekiant užtikrinti efektyvų Savivaldybės turto naudojimą, nereikalingas, netinkamas
naudoti, nusidėvėjęs Savivaldybei priklausantis turtas nuomojamas, nurašomas, parduodamas
aukcionuose ar likviduojamas. 2019 m. Ekonomikos skyrius surengė 12-ka Savivaldybės
materialiojo turto nuomos konkurso nuolatinės komisijos posėdžių; išnuomota 867,62 kv. m
negyvenamųjų patalpų (iš jų 170,79 kv. m išnuomota viešo konkurso metu pasibaigus nuomos
sutarčių maksimaliems terminams) (41 pav.), sudarytos 8 naujos nuomos sutartys, nutrauktos –
2 , viena nutraukta šalių sutarimu, atnaujinta – 21. 2019 m. gruodžio 31 d. iš viso nuomojama
8975,29 kv. m. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų.
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41 pav. Išnuomoto negyvenamųjų patalpų ploto kaita 2015–2019 m.

2019 m. naujai sudaryta ir į apskaitą įtraukta 13 valstybinės žemės sklypų panaudos
sutarčių.
2019 m. įregistruota 63,10 km rajono kelių. Iš viso nuosavybės teise Kauno rajonui

52

priklausančių įregistruotų kelių yra 1643,25 km, likę neįregistruota 932,81 km.
Savivaldybei priklausantis turtas teikiamas panaudai kitoms įstaigoms įgyvendinti
Savivaldybės funkcijas. 2018 m. sudarytos, atnaujintos, pasibaigus panaudos sutarties terminui,
12 negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių ir suteikta 1250,21 kv. m negyvenamųjų patalpų
valdyti ir naudoti panaudos pagrindais. 17 Savivaldybės turto (4141,22 kv. m) panaudos
sutarčių nutraukta.
2019 m. patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti perduota 22 357,14 kv. m
Savivaldybės negyvenamųjų patalpų. 2019 m. perduota mažiau nei 2018 m., kadangi didžioji
dalis Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto buvo perduota valdyti, naudoti ir
disponuoti patikėjimo teise 2018 metais. Vilkijos darželio „Daigelis“, nutraukus prieš tai
galiojusią panaudos sutartį, naujos patalpos perduotos Kauno rajono švietimo centrui, pardavus
viešo aukciono būdu prieš tai valdytą pastatą. Likusios negyvenamosios patalpos (pastatai,
patalpos įtrauktos į viešame aukcione parduodamo turto sąrašą, administracijos naudojami
pastatai Savanorių pr., Raudondvario dvaro sodybos pastatai, ūkio paskirties pastatai,
naudojami seniūnijų) perduotos Kauno rajono savivaldybės administracijai, Kauno rajono
savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise siekiant
sutvarkyti turto teisinę dokumentaciją ir turto administravimą. Nutrauktos 3 patikėjimo sutartys
dėl patalpų pastate, Kaune, Ežero g. 23 su Kauno rajono socialinių paslaugų centru ir sudaryta
viena sutartis perduodant visą pastatą, kartu perduodant ir projekto metu pastatytą antrą aukštą.
Pakeista patikėjimo sutartis su UAB „Giraitės vandenys“ dėl 90 proc. sutartyje
įvardyto turto perdavimo bendrovei kaip Savivaldybės nepiniginio įnašo. 2019 m.
gruodžio 31 d. Savivaldybės turto patikėtiniai patikėjimo teise valdė, naudojo ir disponavo
201 360,80 kv. m Savivaldybės negyvenamųjų patalpų. Kauno rajono savivaldybės
biudžetinėms įstaigoms valdyti naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 2019 m. perduotas ir kitas
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Savivaldybės turtas: transporto priemonės, mokymo priemonės. (42 pav.).
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42 pav. Savivaldybės turto, išskyrus nekilnojamąjį, perduoto valdyti, naudoti ir disponuoti

patikėjimo teise verčių kaita 2015–2019 m.

Organizuojant turto nurašymo procedūras per ataskaitinius metus Ekonomikos

53

skyriaus darbuotojai įvykdė 25 Savivaldybės turto apžiūras, apžiūrėta 19 objektų dėl įtraukimo
į viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sąrašą, 41 įstaigoje buvo apžiūrėtas turtas
dėl jo nurašymo. Surengta 6 valstybės ir Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba
netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo nuolatinės komisijos posėdžių, kurių metu
pripažinta nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašyta 560 vnt. Savivaldybės ir
valstybės turto už 382,01 tūkst. Eur. Ekonomikos skyrius parengė 8 Savivaldybės tarybos
sprendimus dėl Savivaldybės ir valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti ir 22 Administracijos direktoriaus įsakymus dėl Savivaldybės turto
nurašymo.
Ekonomikos skyrius sušaukė 8 nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono
organizavimo ir vykdymo komisijos posėdžius. Į Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų
nekilnojamųjų daiktų sąrašą įtraukti 19 naujų objektų. Parengė 14 objektų dokumentus
pardavimui viešame aukcione, išbraukta 16 objektų. Parengė 93 nekilnojamojo turto viešo
aukciono sąlygas ir surengė 67 aukcionus, kur buvo parduodami 22 nekilnojamojo turto
objektai, iš jų 13 objektų buvo parduoti (43 pav.). Už parduotą Savivaldybės nekilnojamąjį turtą
ir šiam turtui priskirtus žemės sklypus 2019 m. gauta 778,91 tūkst. Eur (733,82 tūkst. Eur už
objektus ir 45,09 tūkst. Eur už žemės sklypus) (44 pav.).
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Sumažėjo Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn perduodamo valstybės turto.
2019 m. iš valstybės perimta turto už 482,93 Eur (45 pav.): gauti lietaus nuotekų šalinimo
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tinklai Neveronių ir Domeikavos seniūnijose, katilinės pastatai Babtų ir Neveronių seniūnijose
(sutvarkyta turto teisinė dokumentacija), gamtos ir technologinių mokslų priemonės,
mokyklinis autobusas, perduotas Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijai. Kulautuvoje
esantys valgyklos-klubo ir garažo pastatai perduoti Savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti
patikėjimo teise.
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45 pav. Savivaldybės nuosavybėn perimto valstybės turto verčių kaita 2015–2019 m.

2019 m. skyrius tęsė bešeimininkio (ar nenustatytų savininkų) turto įteisinimą. Vykdė
6 objektų įteisinimo procedūras, nustatė 3 naujus bešeimininkius objektus ir pradėjo vykdyti
procedūras dėl bešeimininkio turto įteisinimo.
2019 m. sutvarkyta Kauno r. Vilkijos ir Kauno r. Domeikavos gimnazijų pastatų
rekonstrukcijos teisinė dokumentacija.
06.01.02 uždavinys. Efektyviai plėtoti ir modernizuoti socialinio būsto sistemą.
Savivaldybės būsto fonde yra 495 gyvenamosios patalpos, iš jų socialinio būsto fondo,
kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąraše – 160.
Per 2019 m. buvo pasirašytos 25 Savivaldybės ir socialinio būsto nuomos sutartys, iš
jų: 8 gyvenamųjų patalpų pripažinti pagrindiniais nuomininkais; 10 gyvenamųjų patalpų
išnuomota asmenims (šeimoms), įrašytiems į Kauno r. asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą
būstui išsinuomoti, sąrašą; 1 asmeniui išnuomotas socialinis būstas išimties tvarka – nukentėjus
nuo gaisro; pratęstos 2 terminuotos socialinio būsto nuomos sutartys; 4 socialinių būstų
nuomininkams leista nuomoti kaip Savivaldybės būstą rinkos kainomis. Nutraukta 10 nuomos
sutarčių.
2019 m. Socialinės paramos informacinėje sistemoje SPIS buvo tikslinamas asmenų
ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas, kuriame įrašyta 180 šeimų (46
pav.): jaunų šeimų sąraše – 29, bendrajame – 82, neįgalių asmenų (šeimų) – 32, šeimų,
auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių), – 25, likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų – 8,
socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą – 4 (47 pav.). 2019 m.
asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, 71 prašymas ir duomenys apie jų
deklaruotą turtą, pajamas ir kt. reikalinga informacija suvesti į SPIS.
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47 pav. Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į paramą išsinuomoti būstą,

pasiskirstymas sąrašuose 2015–2019 m.

2019 m. asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Kauno rajono asmenų ir šeimų, turinčių
teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus ir nuomojantiems socialinį būstą išsiųsti pranešimai
dėl turto ir pajamų deklaravimo. Pagal jų pateiktas 152 Metines gyventojo (šeimos) turto
deklaracijas duomenys suvesti į Socialinės paramos informacinę sistemą.
Kauno rajono savivaldybei būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių
dalies kompensacijoms 2019 m. skirta 5000 Eur valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų.
Kompensacijų suma – 3311,82 Eur – išmokėta 13 asmenų: 3184,49 Eur (13 asmenų),
administravimui – 127,33 Eur.
Valstybės biudžeto lėšų socialinio būsto įsigijimui 2019 m. neskirta.
2019 m. vykdant Savivaldybės būsto pardavimus parengta 24 apmokėjimo pažymos,
12 įkainojimo aktų, parengta 11 būstų dokumentai turtui vertinti. Suorganizuotos 6 komisijos,
sudarytos nustatyti nuomininko išlaidas, patirtas nuomos metu gerinant Savivaldybės būstą.
Surengti posėdžiai, apsvarstyti 8 nuomininkų prašymai, surašyti 6 protokolai. Parengti 6
Tarybos sprendimai dėl Savivaldybės būstų pardavimo, leista parduoti 6 butus, sudarytos
7 pirkimo ir pardavimo sutartys (48 pav.).
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48 pav. Parduodamų Savivaldybės gyvenamųjų patalpų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

Už parduotus Savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus gautos
lėšos – 59,24 tūkst. Eur (49 pav.) – bus panaudotos Savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip
Savivaldybės būsto fondo dalies, plėtrai ir modernizavimui.
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49 pav. Lėšų, gautų už parduotas Savivaldybės gyvenamąsias patalpas, kaita 2015–2019 m.

Organizuojant Savivaldybės būsto ir socialinio būsto būklės gerinimą Savivaldybėje
sudaryta ir veiklą vykdo Gyvenamųjų patalpų remonto fondo taryba. Šiam fondui 2019 m. buvo
skirta 88,3 tūkst. Eur, iš jų – 50,4 tūkst. Eur gauti iš nuomos mokesčio, ir 37,9 tūkst. Eur

Tukst. Eur

biudžeto lėšų (50 pav.). Nuomos mokesčio surinkimas 2019 m. sumažėjo.
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50 pav. Gyvenamųjų patalpų remonto fondo lėšų kaita 2015–2019 m.

Duomenys apie nekilnojamąjį turtą: socialinį, Savivaldybės būstą, negyvenamuosius
pastatus, valstybinės žemės panaudos sutartis, pastatų ir patalpų panaudos, nuomos, patikėjimo
sutartis ir kt. yra suvesti ir tikslinti programoje „LABBIS Apskaita“.
2019 m. Ekonomikos skyrius išsiuntė 285 raštus socialinio būsto nuomos, valstybės
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garantijos turėtojų ir kt. klausimais, parengė 14 Tarybos sprendimų projektų, 55 Administracijos
direktoriaus įsakymus, surinko reikiamus dokumentus ir sukvietė 9 Administracijos komisijos
būsto problemoms spręsti posėdžius, kuriuose apsvarstytas 21 klausimas, surašė 9 posėdžių
protokolus, išdavė 30 pažymų apie teisę į paramą būstui įsigyti, naudojantis valstybės iš dalies
kompensuojamais būsto kreditais, teikė statistinius duomenis valstybinėms institucijoms,
surinko informaciją apie valstybės garantijų turėtojų įsipareigojimų vykdymą.
2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms
jaunoms šeimoms įstatymas, kuriuo jaunoms šeimoms suteikiama subsidija būstui regionuose
įsigyti. Šiuo įstatymu savivaldybėms deleguota funkcija yra nagrinėti jaunų šeimų prašymus ir
nustatyti jų teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Kauno
rajonas – vienas populiariausių visoje Lietuvoje. 2019 m. gautas ir išnagrinėtas 441 prašymas.
Iki 2019 m. gruodžio 31 d. išduota 400 pažymų, patvirtinančių jaunos šeimos teisę į finansinę
paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Likusieji prašymai išnagrinėti ir
atmesti. Pagrindinės prašymų atmetimų priežastys: jaunos šeimos nedeklaravo turto, bent
vienas iš šeimos narių turi ar turėjo nuosavybės teise įregistruotą būstą, neatitiko jaunos šeimos
apibrėžimo.
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APLINKOS IR SVEIKATINIMO PROGRAMA (7)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 m. veiklos plano 7 programą
„Aplinka ir sveikatinimas“ koordinuoja ir įgyvendina Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos skyrius, seniūnijos, Savivaldybės gydytojas ir Kauno rajono
savivaldybės biudžetinė įstaiga Visuomenės sveikatos biuras.
Savivaldybės aplinkos ir sveikatinimo programa, skirta teritorijos aplinkos kokybei gerinti,
kraštovaizdžio ir bioįvairovės apsaugai ir neigiamam poveikiui aplinkai mažinti. Įgyvendinant regioninę atliekų
tvarkymo sistemą tobulinama komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūra, specifinių atliekų tvarkymo sistemos,
taip pat tvarkomos bešeimininkės atliekos ir vykdoma jų atsiradimo prevencija. Vykdoma visos Savivaldybės
teritorijos aplinkos kokybės stebėsena. Skatinama ir remiama žaliųjų plotų plėtra seniūnijose, prižiūrimos
saugomos teritorijos ir objektai.
Programos tikslas – ugdyti ekologiškai pažangią visuomenę; taip pat įgyvendinama ilgalaikė
suaugusiųjų rajono gyventojų švietimo programa ir remiamas moksleivių švietimas aplinkosaugos srityje.

07.01 tikslas. Optimizuoti regioninį atliekų tvarkymo tinklą.
Įgyvendinama atliekų tvarkymo sistema, kuri plėtojama pagal bendruosius atliekų tvarkymo, surinkimo,
saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo, apskaitos reikalavimus.

07. 01. 01 uždavinys. Įdiegti ir plėtoti šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą.
18. APLINKOS SKYRIUS
Diegdamas šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą Aplinkos skyrius atliko rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą nuostatų bei dydžių nustatymo
metodikos koregavimą. Įgyvendinti projektai:
➢

,,Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Kauno rajono savivaldybėje“ –

Savivaldybės 25-ių seniūnijų teritorijoje įrengta 110 vnt. antžeminių ir 77 vnt. pusiau požeminių
konteinerių aikštelių. Projekto vertė 1 950 tūkst. Eur, iš jų: 293 tūkst. Eur Savivaldybės
biudžeto lėšų, 5,96 tūkst. Eur SAARS programos lėšų.
➢

„Aplinkos taršos mažinimas ir taršos prevencija apmokestinamosioms pakuotės

atliekoms“ – nupirkta ir Kauno rajono gyventojams – individualių namų valdų savininkams –
išdalyta 11 000 vnt. pakuočių atliekų surinkimo konteinerių. Projekto vertė – 267,50 tūkst. Eur.
➢

Buvo toliau tęsiama Kauno rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems

gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programa. Pagal ją gyventojams
suteikiama galimybė nemokamai Lapių sąvartyne šalinti asbesto atliekas, panaudota
37,6 tūkst. Eur SAARS programos lėšų ir pašalinta 393,24 t asbesto atliekų.
Iš 682 ha seniūnijų prižiūrimų bendrojo naudojimo teritorijų 2019 m. išvežta ir
sutvarkyta 95 t mišrių bešeimininkių atliekų, išlaidos – 24,8 tūkst. Eur. Nelegalių sąvartų
atsiradimo prevencijai vykdyti seniūnijų rekreacinėse vietose sezono laikotarpiu (6 mėn.)
pastatyti 23 buitiniai atliekų konteineriai, jų ištuštinimas kainavo 8,5 tūkst. Eur ir išvežta 40,2 t.
Sutvarkyta 208,95 t bešeimininkių padangų, tam panaudota 2,5 tūkst. Eur SAARS programos
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lėšų. Visos rajono seniūnijos balandžio mėnesį aktyviai dalyvavo kasmetinėje respublikinėje
aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom 2019“, išlaidos šiai akcijai – 14,6 tūkst. Eur. Iš viso
sutvarkyta 423,2 tonos bešeimininkių atliekų ir panaudota 50,4 tūkst. Eur SAARS programos
lėšų.
07.02 tikslas. Užtikrinti aplinkos kokybę.
07.02.01 uždavinys. Palaikyti ir gerinti aplinkos kokybę, saugoti biologinę įvairovę.
Pagal patvirtintą Kauno rajono teritorijos stebėsenos 2014–2020 m. programos
priemonių planą buvo atlikti paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimai prie
veikiančių žemės ūkio objektų (16 vietų), gyventojų šulinių geriamojo vandens kaimo vietovėse
būklės tyrimai (83), dirvožemio būklės stebėsena dėl žemės ūkio gamybos technologijų įtakos
agroekosistemoms (18 vietų) ir žemės dangos klasių pokyčių stebėsena, jų teritorinio
pasiskirstymo analizė, kraštovaizdžio poliarizacijos laipsnio įvertinimas. Paimti mėginiai iš
6 populiariausių tvenkinių maudymosi vietų nustatyti paviršinio vandens kokybei
mikrobiologiniu atžvilgiu įvertinti, iš Babtų mstl. tvenkinio paimti mėginiai ir atlikti paviršinio
vandens tyrimai taršai nustatyti. Taip pat buvo atliekama privaloma maudyklų Kulautuvos
seniūnijos tvenkinio ir Vilkijos apyl. seniūnijoje Dubysos vandens taršos stebėsena. Visiems
šiems tyrimams išleista 16,7 tūkst. Eur.
Žaliųjų plotų plėtrai Alšėnų, Batniavos, Babtų, Čekiškės, Domeikavos, Kačerginės,
Linksmakalnio, Rokų, Taurakiemio ir Vilkijos seniūnijų bendro naudojimo teritorijose
pasodinti želdiniai (174 medžiai ir 274 krūmai) už 14,9 tūkst. Eur. „Kaimynystės“ parke pagal
projektą pasodinti 609 medžiai, 178 įvairūs dekoratyvūs krūmai ir 1300 įvairių daugiamečių
želdinių už 36,7 tūkst. Eur.
Įgyvendinti Raudondvario Didžiosios g. (pasodinti 63 skroblai), Raudondvario Anelės
ir Augustino Kriauzų pradinės mokyklos, Ežerėlio miesto aikščių ir daugiabučių (pasodinti
53 medžiai), Eigirgalos lopšelio-darželio, Samylų kultūros centro teritorijų ir Neveronių sen.
Kertupio g. sklypų apželdinimo projektai, išleista 58,0 tūkst. Eur. Minėtose teritorijose
pasodinta 116 naujų medžių ir 1364 puošnūs krūmynai. Karmėlavos, Vilkijos apyl.,
Taurakiemio ir Linksmakalnio seniūnijose pašalinti pavojų gyventojams ir eismui keliantys
ligoti, peraugę, išpuvę 66 medžiai, šiems darbams skirta 7,6 tūkst. Eur.
Seniūnijų prižiūrimose teritorijose, kurios pažeistos išvešėjusiu Sosnovskio barščiu,
buvo tęsiama šios invazinės rūšies naikinimo selektyviais herbicidais priemonė. Pagal
patvirtintas metodikas – 33,3 ha pažeistų plotų, tam panaudota 9,8 tūkst. Eur.
VšĮ Kauno rajono priešgaisrinei saugos tarnybai skirta 2,0 tūkst. Eur įsigyti biraus
hidrofobinio absorbento, naftos ploviklio, PP maišų, nukreipiamųjų kūgių.

60

VšĮ ,,Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ vykdė jūrinių erelių Novaraisčio
ornitologiniame draustinyje, Dubravos, Lomankos, Padauguvos, Pajiesio miškuose ir Ežerėlio
durpyno apylinkėse lizdų priežiūrą ir stebėseną: veisimosi sezono metu tikrino lizdus, perėjimo
sėkmingumą, žiedavo jauniklius. Taip pat parengė respublikiniame dienraštyje vieną
publikaciją visuomenei apie tyrimų rezultatus. Panaudota 2,7 tūkst. Eur.
Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms rajono teritorijoje
remti VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos ir Šakių regioniniams padaliniams buvo skirta
16,0 tūkst. Eur.
➢ 2019 m. buvo įgyvendinti ir 2020 metais tęsiami šie projektai:
➢ Buvusios karinės teritorijos Kauno r. sav., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4,
sutvarkymas, vertė – 388,09 tūkst. Eur, įgyvendinimo terminas – 2020 m. liepos 5 d.;
➢ Garliavos

miesto

parko sutvarkymas

(įrengimas)

–

įrengtas

Garliavos

„Kaimynystės“ parkas, vertė – 1 505,01 tūkst. Eur.;
➢ Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Kauno rajono savivaldybėje – seniūnijų
teritorijose įrengtos 187 vnt. konteinerinių aikštelių, vertė 1950 tūkst. Eur.
07.02.02 uždavinys. Gerinti gyventojų aplinkosaugos švietimą ir skatinti
bendruomenių iniciatyvas šioje srityje.
Siekiant ugdyti atsakingą visuomenės požiūrį į aplinką, įgyvendintas ilgalaikės Kauno
rajono suaugusiųjų aplinkosaugos švietimo 2014–2020 m. programos 2019 m. priemonių
planas.
Savivaldybės seniūnams ir darbuotojams organizuoti praktiniai mokymai tema
,,Viešųjų erdvių apželdinimo principai“.
Organizuoti Judriosios savaitės renginiai, įtraukiant Savivaldybės mokyklas į
tarptautinę darnaus mobilumo kampaniją ,,Eismo gyvatėlė“.
Organizuotas išvažiuojamasis seminaras pelkių apsaugos Lietuvoje tema ir aplankyti
2 objektai – Žuvinto šlapynė ir Buktos miškas.
Rajono gyventojams, Trečiojo amžiaus universiteto lankytojams, bendradarbiaujant su
UAB

„Kauno

vandenys“,

organizuoti

išvažiuojamieji

informaciniai

renginiai

į

aplinkosauginius objektus – 2 pažintiniai seminarai-išvykos į Marvelės nuotekų valyklą.
Bendradarbiaujant su VDU Žemės ūkio akademijos Aplinkos ir ekologijos institutu
suorganizuotas seminaras ,,Aplinkos kitimo tendencijos Kauno rajone“.
,,Mukkoka“ namuose“ organizuota akcija su dirbtuvėlėmis, skatinanti vietos produktų
gamybą ir tausojantį vartojimą. Renginys skirtas Europos atliekų mažinimo savaitei.
Parengta šviečiamoji medžiaga (2500 vnt.) ir išdalyta gyventojams – lankstinukas
„Cheminių medžiagų keliamas pavojus ir prevencija“. Savivaldybės interneto svetainėje
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parengta ir įkelta atmintinė ,,Kaip tvarkyti pakuočių atliekas, jei gyvenate individualioje
valdoje“. Skatinant aktyvią gamtosaugos veiklą mokyklose, buvo remiamas Lietuvos žaliųjų
judėjimo koordinuojamas (Foundation for Environmental Education – FEE) Raudondvario,
Domeikavos, Garliavos J. Lukšo, Čekiškės Prano Dovydaičio, Neveronių, Šlienavos gimnazijų
ir Garliavos Jonučių progimnazijos dalyvavimas tarptautinėje gamtosaugos mokyklų
programoje. Minėtoms mokykloms 2019 m. birželio 17–20 d. įteiktos Žaliosios vėliavos.
Švietimui aplinkosaugos srityje vykdyti mokykloms užsakyti gamtosaugos žurnalai ir
laikraščiai už 1,9 tūkst. Eur. Mokinių ekologinei kultūrai ugdyti, mokyklų ir seniūnijų
bendradarbiavimui skatinti surengtas kasmetinis moksleivių aplinkosaugos projektų
„Moksleiviai – bendruomenei“ konkursas ir Veiksmo diena. Dalyvavo 18 rajono mokyklų.
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m.
priemonių planui įgyvendinti skirta 20 proc. (75,3 tūkst. Eur) SAARS programos lėšų (51 pav.).
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Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
Aplinkos kokybės stebėsenai vykdyti
Nelegalių sąvartų atsiradimo prevencijai vykdyti
Rajono suaugusių gyventojų švietimui aplinkosaugos srityje vykdyti
Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms rajono teritorijoje remti

51 pav. Lėšų, skirtų Aplinkos ir sveikatinimo programos priemonėms įgyvendinti, kaita 2015–2019 m.

Civilinės saugos veikla. 2019 m. Aplinkos skyrius sušaukė 5 ekstremalių situacijų
komisijos posėdžius. Jų metu buvo vertinama civilinės saugos būklė Kauno rajone, svarstyta
ugdymo įstaigų civilinės saugos būklė, patvirtintas rajono 2019 m. ūkio subjektų ir kitų įstaigų,
kuriose privaloma atlikti civilinės saugos būklės kompleksinius (planinius) patikrinimus,
sąrašas.
2019 m. ekstremalios situacijos nebuvo, bet užfiksuota 11 ekstremalių įvykių.
2019 m. ekstremalių įvykių užfiksuota tiek pat, kiek ir 2018 m. (52 pav.).
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Gyvenamųjų ir kitų statinių (išskyrus susisiekimo komunikacijas ir hidrotechnikos
statinius pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos sąrašą) naudojimo priežiūra.
Vykdydamas šią funkciją Aplinkos skyrius 2019 m. apžiūrėjo ir įvertino 201 statinį:
131 gyvenamosios paskirties pastatą (iš jų 8 kultūros paveldo ir 123 daugiabučiai gyvenamieji
namai); 70 negyvenamosios paskirties (iš jų 30 kultūros paveldo) pastatų ir patalpų. Surašė 201
statinių techninės priežiūros patikrinimo aktą (53 pav.). Atliko kultūros paveldo statinių
techninę naudojimo priežiūrą.
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Bendradarbiaujant su Kauno rajono seniūnais buvo sudarytas ir patvirtintas 2019 m.
Kauno rajono apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas, kuris perduotas Valstybinei
mokesčių inspekcijai, 3 proc. nekilnojamojo turto vertės mokesčiams nustatyti.
Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas. Kauno rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais 48-iems Kauno rajono savivaldybės
teritorijoje esantiems daugiabučiams namams paskirti bendrojo naudojimo objektų
administratoriai.
Atliktos Kauno rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų,
jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų
bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos:
➢ 15 kompleksinių planinių patikrinimų;

➢ 3 neplanuoti patikrinimai.
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2019 m. daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo
rėmimo fondo taryba:
➢ skyrė 34,59 tūkst. Eur pagal gyventojų prašymus likviduoti keturių daugiabučių
gyvenamųjų namų techninius defektus, dėl kurių kyla grėsmė namo ir (ar) žmonių saugumui,
taip pat remontuoti ir atnaujinti bendrojo naudojimo objektus;
➢ pritarė, kad būtų parengti ir įteisinti 12 daugiabučių gyvenamųjų namų žemės
sklypų formavimo dokumentai;
➢ skyrė 7,35 tūkst. Eur žemės sklypų prie daugiabučių gyvenamųjų namų formavimo
dokumentams parengti ir įteisinti;
➢ skyrė 10,77 tūkst. Eur daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remontui,
įsiteisinus žemės sklypą prie daugiabučio gyvenamojo namo, ne dažniau kaip vieną kartą per
trejus metus.
Iš viso Savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir
administravimo rėmimo fondo veiklai pagal namus administruojančių institucijų prašymus
2019 m. skirta 52,704 tūkst. Eur.
Užimtumo didinimo programa. 2019 m. buvo parengta ir patvirtinta Kauno rajono
savivaldybės Užimtumo didinimo programa. Šiai programai įgyvendinti iš valstybės biudžeto
skirta 145,1 tūkst. Eur, įdarbinti 57 Kauno rajono bedarbiai, kurie registruoti Kauno užimtumo
tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba). Pagal
Užimtumo tarnybos duomenis, Kauno rajone 2020 m. sausio 1 d. buvo įregistruoti 4835
bedarbiai, iš jų ilgalaikiai – 737. Kauno rajono savivaldybės teritorijoje registruoto nedarbo
rodiklis 2020 m. sausio 1 d. buvo 7,7 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų, t. y. 0,7 proc.
mažesnis nei šalies vidurkis ir 1,1 proc. mažesnis nei Kauno apskrityje (54 pav.).
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54 pav. Registruotų Kauno rajono bedarbių ir laikiniesiems darbams
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Bendruomenės veiklos administratorių veikla.
Per ataskaitinį laikotarpį 8 bendruomenės veiklos administratoriai (toliau –
Administratoriai) konsultavo 71 bendruomeninę organizaciją (BO) ir nevyriausybinę
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organizaciją (NVO), užpildė 47 projektines paraiškas: iš jų 36 projektams buvo skirtas
finansavimas ir pritraukta apie 240 tūkst. Eur bendruomenių ir kitų NVO projektų
įgyvendinimui.
Administratoriai konsultavo ir padėjo 12 NVO sutvarkyti buhalterinę apskaitą ir
pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus Registrų centrui, parengti mokėjimo prašymus,
prisidėjo organizuojant renginius, įgyvendinant projektus. Siekiant identifikuoti bendruomenių
ir nevyriausybinių organizacijų privalumus, problemas ir lūkesčius, surengti 76 susitikimai su
BO ir NVO, kitais socialiniais partneriais. Daugiabučių namų savininkų bendrijoms padėta
organizuojant ir telkiant gyventojus daugiabučių namų renovacijai, renkant parašus,
dokumentus, palaikant ryšius su Užimtumo tarnyba.
Administratoriams paskatinus susikūrė 2 naujos NVO: Lapių miestelio bendruomenė
„Lapės“, Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjunga.
Siekiant aktyvinti pagyvenusius žmones, Administratoriai koordinavo šios amžiaus
grupės įsitraukimą į aktyvų laisvalaikio leidimą ir fizinį aktyvumą, bendradarbiavo vykdant
Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro projektą „Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno rajono
bendruomenėje“. Daugumoje seniūnijų buvo sukomplektuotos moterų grupės projektui „Kauno
rajono moterų fizinio aktyvumo skatinimo modelis – moterų sporto plėtrai Lietuvoje“.
Administratoriai sėkmingai prisidėjo prie Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto veiklų
organizavimo ir informacijos dalijimosi organizuojant Raudondvario, Ežerėlio, Karmėlavos
fakultetų darbą. Telkiant ir skatinant gyventojus aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime
buvo organizuota ir pravesta 11 mokymų, 22 dalykinės išvykos ir ekskursijos. Administratoriai
aktyviai prisidėjo telkiant Kauno rajono bendruomenę pilietinei akcijai NEDALINK.
Metų pabaigoje inventorizuotos visos Kauno rajone užregistruotos BO (87), buvo
sudarytas seniūnijose veikiančių BO žemėlapis, identifikuojant tris organizacijų aktyvumo
laipsnius: aktyviai veikiančios – 34, nesistemingai vykdančios veiklą – 30, neaktyvios – 23.
Nepateikusios finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui organizacijos buvo
informuotos apie paramos statuso gavėjo netekimą bei gresiančią atsakomybę.
07.03 tikslas. Gerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir
kokybę, užtikrinti saugią gyvenamąją aplinką.
Šalyje vyksta visuomenės sveikatos priežiūros reforma, kurios esmė – pertvarkyti visuomenės sveikatos
priežiūros sistemą ir skatinti savivaldybes aktyviai vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: sveikatos
programų rengimą, visuomenės sveikatos stebėseną, mokinių sveikatos priežiūrą, gyventojų sveikos gyvensenos
ugdymą.
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07.03.01 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.
19. SAVIVALDYBĖS GYDYTOJAS
Savivaldybės gydytojas atsakingas už valstybės ir savivaldybės sveikatos politikos
įgyvendinimą Kauno rajone. Kauno rajono savivaldybė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos
sveikatos sistemos įstatymą, organizuoja Savivaldybės gyventojų pirminę asmens sveikatos
priežiūrą ir visuomenės sveikatos priežiūrą.
Asmens sveikatos priežiūra – valstybės licencijuota fizinių ir juridinių asmenų veikla,
kurios tikslas – laiku diagnozuoti asmens sveikatos sutrikimus ir užkirsti jiems kelią, padėti
atgauti ir sustiprinti sveikatą. Visuomenės sveikatos priežiūra – organizacinių, teisinių,
ekonominių, techninių, socialinių bei medicinos priemonių, padedančių įgyvendinti ligų ir
traumų profilaktiką, išsaugoti visuomenės sveikatą bei ją stiprinti, visuma.
Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra (PAASP) – tai nespecializuota
kvalifikuota sveikatos priežiūra. PAASP paslaugos Savivaldybėje teikiamos pirminės sveikatos
priežiūros centruose (PSPC), poliklinikose, ambulatorijose, šeimos gydytojų kabinetuose,
medicinos punktuose.
➢ Kauno rajono savivaldybėje 2019 m. gyventojams asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikė 3 Savivaldybės viešosios pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančios įstaigos (paslaugos teikiamos 26 padaliniuose: poliklinikose, ambulatorijose,
šeimos gydytojų kabinetuose, medicinos punktuose, palaikomojo gydymo ir slaugos
ligoninėje), kurių veiklą kuravo Savivaldybės gydytojas, ir 7 privataus kapitalo įstaigos:
➢ VšĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras;
➢ VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras;
➢ VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras;
➢ VšĮ Babtų šeimos medicinos centras;
➢ UAB „Pilėnų klinika“;
➢ UAB „MediCA klinika“ Garliavoje;
➢ VšĮ Jonučių šeimos sveikatos centras;
➢ UAB „Šlienavos sveikatos priežiūros centras“;
➢ UAB „InMedica“;
➢ V. Rožukienės „Ąžuolyno“ šeimos sveikatos centras.
Kauno rajone pagal įstaigų išsidėstymą geografiškai visos pirminės asmens sveikatos
priežiūros įstaigos užtikrina paslaugų prieinamumą Savivaldybės gyventojams. Gyventojas gali
laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą
pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir šeimos gydytoją. Kasmet Kauno rajono
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sveikatos paslaugas teikiančiose įstaigose prisirašiusių asmenų mažėja: 2019 m. prisirašiusiųjų
(65 955 asmenys) buvo 0,8 proc. mažiau nei 2018 m. (66 494 asmenys). Tačiau jau antri metai
stebimas labai nedidelis prisirašiusių gyventojų skaičiaus „nubyrėjimas“: 2019 m.
prisirašiusiųjų skaičius visose Kauno rajono įstaigose, teikiančiose pirminės asmens sveikatos
priežiūros

paslaugas,

sumažėjo

539

gyventojais

(2018 m. – 791,

2017 m. – 1392,

2016 m. – 1385 m.) (55 pav.).
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Įgyvendinant ES projektą „Tiesiogiai stebimo gydymo kurso tuberkulioze sergančių
Kauno rajono gyventojų tęstinio gydymo užtikrinimas“, 2019 m. antroje pusėje VšĮ Garliavos
PSPC įsteigtas ir pradėjo savo veiklą DOTS kabinetas, teikiantis tęstinį kontroliuojamą
ambulatorinį nemokamą tuberkuliozės gydymą visiems Savivaldybės gyventojams, tęsiantiems
postacionarinį gydymą. 2019 m. Savivaldybės DOTS kabinete bei laikinuosiuose DOTS
kabinetuose paslaugas gavo 9 asmenys: 6 sėkmingai baigė gydymo kursą, 3 gydymas tęsiamas
2020 m. Šie pacientai gydymosi DOTS kabinete laikotarpiu, jei nepažeidžia gydymosi režimo,
gauna socialinę paramą – kassavaitinius talonus maisto prekėms įsigyti.
2019 m. pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo tęsiamos valstybinės ligų
profilaktikos programos (gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos; atrankinės
mamografinės patikros dėl krūties vėžio; priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos;
storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos; asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių
ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonės).
2019 m. Savivaldybės taryboje buvo patvirtintas Kauno rajono savivaldybei pavaldžių
asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros
įstaigos vardas, sąrašas – Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus keliamus
reikalavimus atitiko ir Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą gavo visos 4-ios
Savivaldybės viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos: VšĮ Garliavos PSPC, VšĮ
Pakaunės PSPC, VšĮ Garliavos PSPC ir VšĮ Kauno r. GMPS.
Stacionarinės pirminio lygio palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos sergantiesiems
lėtinėmis ligomis ar neįgaliesiems teikiamos viešosios įstaigos Vilkijos pirminės sveikatos
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priežiūros centro Slaugos ligoninėje. Paciento stacionare buvimo trukmę lemia objektyvi
paciento būklė, ligos eiga ir sunkumas, stacionarinių slaugos paslaugų poreikis.
Visos 3 Savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateikė paraiškas
ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ įgyvendinimo priemonei Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos
priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“, o Savivaldybė įsipareigojo skirti finansavimą ne
mažiau 7,5 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
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pagalbos

stotis

(toliau – VšĮ Kauno r. GMPS). Įstaigos postai tolygiai išdėstyti visoje Kauno rajono teritorijoje:
Akademijoje, Garliavoje, Girionyse, Sitkūnuose, Domeikavoje ir Vilkijoje, kad būtų galimybė
greitosios medicinos pagalbos specialistams operatyviai pasiekti net ir atokiausias Kauno
rajono vietoves. Kiekviename poste budi profesionali greitosios medicinos pagalbos brigada, ji
į pagalbos šauksmą pasirengusi reaguoti nedelsdama. 2019 m. įstaiga finansavimą gavo už
92 644 gyventojus. Bendras kvietimų skaičius, kuris registruotas 2019 m. – 16 244 kvietimai,
tai 175,34 iškvietimų 1000-čiui gyventojų (56 pav.).
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56 pav. Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos iškvietimų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

2019 m. metais VšĮ Kauno r. GMPS savo lėšomis už 180 000 Eur įsigijo 2 naujus
GMP automobilius, kuriuos gamino Estijos gamintojas, užtikrinantis skandinavišką kokybę.
Kauno rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Visuomenės sveikatos biuro
(toliau – Kauno r. BĮ VSB) veikla nuo 2014 m. finansuojama iš specialiosios tikslinės dotacijos
Sveikatos

apsaugos

ministerijos

kuruojamoms

valstybinėms (valstybės

perduotoms

savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijoms vykdyti. Finansavimo dydis priklauso nuo
Savivaldybės gyventojų ir moksleivių skaičiaus. 2019 m. gauta 959,00 tūkst. Eur, t. y.
132,43 proc. daugiau nei 2018 m. (412,6 tūkst. Eur) (57 pav.).
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57 pav. Kauno r. biudžetinės įstaigos Visuomenės sveikatos biuro finansavimo kaita 2015–2019 m.

Kauno r. BĮ VSB pasirašiusi visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo sutartį su
Birštono savivaldybe. Vykdydama valstybės perduotas Savivaldybei funkcijas, įstaiga Kauno
rajono ir Birštono savivaldybėse veikia trimis kryptimis: vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra,
visuomenės sveikatos stiprinimas ir visuomenės sveikatos stebėsena.
2019 metais buvo tęsiamas ES projektas „Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno rajono
bendruomenėje“, kurio tikslas – didinti Kauno rajono vyresnio amžiaus (55 m. ir vyresni)
gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikos elgsenos pokyčius.
Išmėginti treniruotes galimybę turi kiekvienas Savivaldybės gyventojas – į projektą įsitraukė
bendruomenės,

pasiskirsčiusios

visame

rajone.

Treniruočių

metu

vyksta

pilateso,

kardiotreniruotės, funkcinės jėgos treniruotės panaudojant savo svorį, koordinacijos ir
pusiausvyros pratimai. Kauno rajono savivaldybės taryba pritarė ES projekto įgyvendinimui,
skiriant kofinansavimą ne mažiau 7,5 proc. bendros projekto vertės.
Savivaldybės gydytojas 2019 m. kuravo Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos (toliau – VSRSP) priemonių plane patvirtintų priemonių ir
sveikatinimo projektų įgyvendinimą. 2019 m. VSRSP programos įgyvendinimui buvo skirta
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58 pav. VSRSP įgyvendinti skirtų lėšų ir finansuotų projektų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

2019 m. toliau didelis dėmesys buvo skiriamas bendruomenių gyventojų fiziniam
aktyvumui skatinti ir didelė dalis VSRSP lėšų skirta fizinio aktyvumo ir užimtumo skatinimo
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inventoriui įsigyti 9-iose Kauno rajono seniūnijų. Treti metai tęsiama priemonė „Naujo vaikų
mitybos organizavimo modelio diegimas pilotinėse Kauno rajono savivaldybės mokyklose“,
kuri jau turi teigiamų rezultatų ir didelį atgarsį visoje Respublikoje.
Kauno rajono savivaldybė dalyvauja Sveikatą stiprinančio Kauno regiono
(toliau – SSKR), kuris yra Pasaulio sveikatos organizacijos „Europos sveikų regionų“ tinklo
narys, veikloje. Kauno regiono plėtros tarybos sprendimu Savivaldybės gydytojas patvirtintas
SSKR darbo grupės pirmininku. Pagrindinės funkcijos – SSKR priemonių planavimas,
koordinavimas ir įgyvendinimas.
Kita veikla.
Savivaldybės gydytojas 2019 m. įgyvendindamas Savivaldybės strateginius tikslus:
➢ inicijavo 4 savivaldybės įstaigų atitikties skaidrios asmens sveikatos priežiūros
įstaigos vardo suteikimo kriterijams vertinimą;
➢ nuo 2019 m. vasario 5 d. iki vasario 19 d. iniciavo gripo epidemijos paskelbimą
Savivaldybėje, taip pat buvo parengtos ir paskelbtos rekomendacijos gyventojams;
➢ parengė 16 Savivaldybės tarybos sprendimų projektų, 11 mero potvarkių,
7 Administracijos direktoriaus įsakymus; 9 sutarčių projektus;
➢ pagal kompetenciją dalyvavo nuolatinių ir laikinųjų komisijų ir darbo grupių
veikloje.
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KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMA (8)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 m. veiklos plano 8 programą
„Kultūros plėtros programa“ koordinuoja ir įgyvendina Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.
Šia programa numatoma ugdyti Kauno rajono gyventojų etninę savimonę, skatinti kūrybinę veiklą,
mėgėjų meno veiklą, sudarant sąlygas dalyvauti kultūros srityje, didinti visuomenės užimtumą kultūrine veikla.
Programa apima kultūros poskyrio, 7 kultūros centrų (su 18 laisvalaikio salių), viešosios bibliotekos ir jos
30 filialų, muziejaus ir jo 4 filialų veiklos organizavimą, materialiojo turto įsigijimą ir atnaujinimą.

08.01 tikslas. Plėtoti subalansuotą kultūros infrastruktūrą, įtraukiant gyventojus į
kultūrinę veiklą, ir puoselėti kultūros paveldą.
08.01.01 uždavinys. Tobulinti Kauno rajono kultūros įstaigų infrastruktūrą ir
materialinę bazę.
20. KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS
2019 m. gerinta kultūros įstaigų infrastruktūra. Atlikta darbų už 173,584 tūkst. Eur:
Babtų kultūros centre atliktiems remonto darbams skirta 4 tūkst. Eur, Vandžiogalos laisvalaikio
salės stogo remontui – 4,3 tūkst. Eur. Ežerėlio kultūros centro kiemo asfaltavimo darbams skirta
12,00 tūkst. Eur. Rekonstruotos Garliavos sporto ir kultūros centro pagrindinės salės
apšvietimo sistemos, LED šviestuvams su valdymo bloku pakeisti panaudota 45,00 tūkst. Eur.
Raudondvario kultūros centrui remontuoti skirta 2 tūkst. Eur. Ramučių kultūros centro
rekonstrukcijos projektui iš viso panaudota 189,00 tūkst. Eur. Samylų kultūros centro remonto
darbams skirta 30,38 tūkst. Eur. Vilkijos kultūros centro lauko laiptų atnaujinimui ir Liučiūnų
laisvalaikio salės remonto darbams skirta 27,00 tūkst. Eur. A. ir J. Juškų etninės kultūros
muziejaus įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija kainavo 35,00 tūkst. Eur. Siekdama
išsaugoti respublikinės reikšmės istorinį kraštovaizdžio architektūros paminklą atvirą
visuomenei, 2019 m. Kauno rajono savivaldybė nupirko profesoriaus T. Ivanausko Obelynės
sodybą su obelų sodu ir parku (5 lentelė).
5 lentelė Lėšos, skirtos kultūros įstaigų infrastruktūrai gerinti 2015–2019 m.
Metai
2015

Savivaldybės
lėšos
Atlikti darbai
tūkst. Eur
80,00
Vilkijos k. c., Vandžiogalos l. s., Raudondvario k. c. patalpų remontas

2016

26,43

2017

125,13

2018

174,10

Linksmakalnio l. s. patalpų remontas; Ramučių k. c. elektros instaliacijos keitimas
Babtų k. c. elektros instaliacijos keitimo darbai, sanitarinių patalpų ir stogo dangos
remontas, Ramučių k. c. šildymo sistemos ir priesalio remontas, Raudondvario k. c.
sanitarinių patalpų ir parketo remontas, Samylų k. c., Rokų l. s. elektros instaliacijos ir
šviestuvų keitimo darbai, Vilkijos k. c. stogo remontas ir Liučiūnų l. s. elektros
instaliacijos keitimo darbai, Ežerėlio mažosios salės remontas, A. ir J. Juškų etninės
kultūros muziejaus pastato remontas, T. Ivanausko sodyboje, Obelynėje, sanitarinių
mazgų ir nuotekų valymo įrenginių bei balkono remontas.
Babtų k. c. salės remontas, fojė ir koridorių grindų dangos atnaujinimas bei sienų
sutvarkymas, elektros instaliacijos sutvarkymas; Vandžiogalos l. s. laiptų remontas;
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2019

173,6

Garliavos sporto ir kultūros centro vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas;
Raudondvario k. c. salės ir fojė remontas; Ramučių k. c. rekonstrukcijos projekto
parengimas; Samylų k. c. nugriautas senas ūkinis pastatas ir įsigytas konteinerinis
namelis, skirtas ūkio reikmėms; Piliuonos laisvalaikio salei nupirkta įranga; Liučiūnų
l. s. atliktas tualetų remontas; atnaujinta A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus
elektros instaliacija ir apšvietimo sistema.
Babtų k. c. fasadinės sienos remontas; Vandžiogalos l. s. stogo remontas, lietvamzdžių
keitimas; Ežerėlio k. c. viso kiemo asfaltavimo darbai; Garliavos sporto ir kultūros
centro pagrindinės salės apšvietimo sistemos rekonstrukcija, keitimas į LED
šviestuvus su valdymo bloku; Raudondvario k. c. tarnybinio įėjimo remonto-apdailos
darbai; Ramučių k. c. Neveronių l. s. 3 darbo kabinetų kosmetinis remontas, scenos
apšvietimo instaliacijos atnaujinimas; Lapių l. s. salės apšvietimo instaliacijos
keitimas; Voškonių l. s. 4 darbo kabinetų kosmetinis remontas; Samylų k. c. salės
ventiliacijos įrengimas; Roku l. s. vandentiekio remonto darbai, aktų salės elektros,
scenos apšvietimo, salės perimetro remontas, kontrolinio skaitiklio įrengimas ir
perjungimo darbai, WC remontas; Ilgakiemio l. s. aktų salės grindų pakeitimas;
Vilkijos k. c. lauko laiptų atnaujinimas, apsauginių plokščių ir kampų salėje įrengimas,
sienų perdažymas; Liučiūnų l. s. elektros instaliacijos atnaujinimas, durų keitimas
pagrindiniuose perėjimuose, grindų renovacija, sienų ir lubų remontas; A. ir J. Juškų
etninės kultūros muziejuje įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija.

2019 m. buvo tęsiama Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos priestato statyba,
kuriame įsikurs Vilkijos kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salė.
Kultūros centrų materialinio aprūpinimo programai buvo skirta 26,5 tūkst. Eur, už juos
Raudondvario kultūros centre ir Vilkijos kultūros centro Liučiūnų laisvalaikio salėje buvo
įsigytos ir sumontuotos naujos kėdės žiūrovų salėse, Liučiūnų laisvalaikio salei nupirktos
užuolaidos, Samylų kultūros centro Taurakiemio laisvalaikio salei – pianinas.
Kuriama šiuolaikiška, saugi, estetiška gyventojų informaciniam ir kultūriniam
ugdymui, laisvalaikiui pritaikyta bibliotekų materialinė ir techninė bazė.
Viešosiose bibliotekose nuo 2018 m. vykdomas respublikinis projektas „Gyventojų
skatinimas

išmaniai

naudotis

internetu

atnaujintoje

infrastruktūroje“

(laikotarpis

2018–2021 m.), kurio metu bibliotekose numatoma atnaujinti viešojo interneto prieigos taškus
ir įdiegti įrangos už daugiau nei 300 tūkst. Eur. 2019 m. iš projekto gauta 16 kompiuterių, jie
įdiegti Viešojoje ir Zapyškio bibliotekose.
Taip pat gauti trys paketai edukacinėms veikloms: kūrybinis, inžinerinis ir
programavimo. Bibliotekų lankytojai gali naudotis 3D spausdintuvu, spalvotu spausdintuvu,
spausdintuvu nuotraukų negatyvams skenuoti bei robotais, skirtais programavimo įgūdžiams
tobulinti. Iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto „Kai idėjos virsta realybe:
Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“ ir
Savivaldybės paramos įsigyta: išmanieji virtualūs akiniai, planšetiniai kompiuteriai ir licencijos
veikloms vykdyti.
08.01.02 uždavinys. Globoti etninę kultūrą, vietos tradicijas ir kultūros paveldą.
Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus Vilkijoje muziejininkai ir etninės
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kultūros puoselėtojai Vida ir Arūnas Sniečkai už etninės kultūros puoselėjimą ir sklaidą
šiuolaikinėje visuomenėje gruodžio mėn. apdovanoti Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos premija.
2016–2019 m. Kauno rajone vyko tradiciniai renginiai ir festivaliai: chorų sakralinės
muzikos festivalis Domeikavoje, tarptautinis mėgėjiškų teatrų festivalis „Maskaradas“
Voškonyse, tradicinis regioninis suaugusiųjų teatrų festivalis „Teatras Čekiškėje“, mėgėjų
teatrų šventė „GarliaTeatras. Nauja erdvė“, respublikinis aitvarų festivalis „Aitvarai žemei ir
dangui“ Zapyškyje, „Pėdos marių dugne“ Samyluose, „Skambantis Kadagių slėnis“
Arlaviškėse. Organizuotos dvi respublikinės šokių šventės: „Šok, trypk, linksmas būk“
Raudondvaryje, „Atdarykim vartelius“ Garliavoje.
2019 m. įvyko respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis-apžiūra „Šimtakojis“.
Kauno rajonui regioniniame ture atstovavo Vilkijo teatras.
Folkloro ansambliai dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose: ,,Atataria lamzdžiai“,
,,Skamba skamba kankliai“, ,,Tek saulutė ant maračių“, ,,Baltų vienybės diena“, ,,Lanksvos“.
Samylų kultūros centro folkloro ansamblis dalyvavo tarptautiniame festivalyje Maltoje.
Organizuotas II-asis tarpmokyklinis etnožaidimo „Kyla“ turnyras.
Išleistos dvi kompaktinės plokštelės: dviguba plokštelė „Šimtametės dainos. Nuo
senovės iki džiazo“ įrašyta folkloro ansamblio „Samylų senolės“ ir folkloro ansamblio „Sedula“
plokštelė „Užaugau pas tėvelį“, pastaroji pateko į Lietuvos dainų „Aukso fondą“.
Sukurtos ir transliuotos dvi LRT ,,Ryto suktinio“ laidos apie Samylų kultūros centro
folkloro ansamblį ,,Samylų senolės“ ir Samylų kultūros centro Etnomokyklėlės veikliausią
Juodžių šeimą. TV laidoje „Iš kartos į kartą“ pristatyta Jorės šventė ant Pyplių piliakalnio ir
Ežerėlio kultūros centro etnografės J. Bytautės veikla.
Samylų kultūros centro Taurakiemio seniūnijos „Piliuonos“ tautodailės studijos nariai
dalyvavo respublikinėje Natiurmortų parodoje (2 laureatai), konkurse „Aukso vainikas“
(Kauno regione užimtos I, II ir III vietos), Rumunijoje (2 aukso medaliai), Slovakijoje,
Brazilijoje (žiūrovų prizas), Italijoje (žiuri komisijos apdovanojimas), Lenkijoje, Suomijoje,
Latvijoje.
08.01.03 uždavinys. Sudaryti bendruomenei sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje,
stiprinti bendruomenės kūrybines galias ir efektyvinti bibliotekų informacinę ir kultūrinę
veiklą.
2019 m. buvo minimos žymaus Lietuvos muzikos patriarcho, kompozitoriaus,
pedagogo, vargonininko, chorvedžio, pirmosios Lietuvoje dainų šventės rengėjo ir vyriausiojo
dirigento, profesionaliosios lietuvių muzikos pradininko Juozo Naujalio 150-osios gimimo
metinės.
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Bendradarbiaujant su Kauno rajono savivaldybės kūrybiniais partneriais – Kauno
valstybiniu dramos teatru, Kauno valstybine filharmonija, rajono kultūros įstaigomis – buvo
parengta gausi ir įvairių formų programa, skirta supažindinti visuomenę su šios iškilios
asmenybės gyvenimo ir kūrybos faktais, priminti Lietuvai jo kūrinius, padariusius reikšmingą
įtaką mūsų muzikinės kultūros raidai ir sutelkti įvairių pakopų muzikos atlikėjus – mokinius,
studentus, dar tik pradedančius eiti profesionaliosios muzikos keliu, ir profesionalus, – naujų
muzikinių formų paieškoms, skatinti jų domėjimąsi lietuviškosios muzikos paveldu, jį gaivinti.
Programa prasidėjo Juozo Naujalio metų atidarymu Vasario 16-osios šventėje.
Raudondvario menų inkubatoriuje įvyko Kauno valstybinio choro koncertas ir Z. Kelmickaitės
sukurto filmo apie J. Naujalį filmo pristatymas. Gimtadienio dieną, balandžio 9 d., įvyko
misterija „Gloria Juozui Naujaliui“, joje skambėjo orkestruoti J. Naujalio įvairių žanrų kūriniai.
Vėliau respublikinė mokslinė konferencija „J. Naujalis XXI-ojo amžiaus Lietuvos kultūros
kontekste“ ir naujai aranžuotų J. Naujalio kūrinių pristatymas Kauno simfoninio orkestro ir
Kauno valstybinio choro koncerte, Kauno rajono viešojoje bibliotekoje susitikimas-koncertas
,,J. Naujalio kūrybos kelias Kauno rajone“, kurį vedė muzikologas V. Gerulaitis. Birželį
nuskambėjo respublikinis vaikų chorų festivalis „Vaikystės ritmu“ Raudondvario kultūros
centre, spalį – XV respublikinis J. Naujalio mišrių chorų festivalis – konkursas Raudondvario
menų inkubatoriuje. Kauno rajono muziejuje pristatyta kilnojamoji paroda „Kompozitorius
Juozas Naujalis XXI-ojo amžiaus Lietuvos kultūros kontekste“.
Organizuoti Laikinosios sostinės atminimo metų minėjimo renginiai: Tarpukario
kurorto gegužinė Kačerginėje ir vasaros kurorto uždarymo šventė „Kulautuvos pušynų ruduo“
Kulautuvoje.
Linksmakalnyje organizuotos kūrybinės dirbtuvės. Sukurta Linksmakalnio miestelio
šventės koncepcija – angelų miestas. Įvyko „Radijo angelai“ pasirodymas – 12 menininkų ir
beveik 100 bendruomenės narių pristatė naują Linksmakalnio istoriją.
Vilkijoje bendruomeninis teatras ir viešosios erdvės buvo pritaikomos kultūriniam
turiniui, kuris būtų prieinamas negalią turintiems asmenims. Tai pat vyko performatyvaus
dizaino ekskursijos. Pirmųjų metų etapas užbaigtas pristatant menininko Egidijaus Rudinsko
sukurtus logotipus vietos įstaigoms, Vilkijos žemėlapį-stendą, kuris vėliau bus pritaikomas
neregiams. Siekiama sukurti vieningą patrauklią ženklinimo sistemą Vilkijoje. Išgrynintos
miestelio įvaizdžio kūrimo priemonės, jas bus siekiama turėti kitąmet.
Garliavos apylinkėse įvyko menininko iš Belgijos Hugo Herrera Tobon rezidencija, jo
susitikimai su vietos bendruomene, pristatytos kūrėjo parodos. Menininkas su 60 asmenų
sukūrė subjektyvų žemėlapį. 35 puslapių leidinys ir daugiau nei 80 puslapių elektroninis
dokumentas atspindi vietos gyventojų kasdienybę, tradicijas, patirtis, svajones. Darbai parodos
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formatu buvo pristatyti Juragių televizijos bokšte ir sulaukė itin didelio projekte dalyvavusiųjų
ir atvykusiųjų iš aplinkinių vietovių dėmesio.
Karmėlavoje moksleiviai sukūrė ir pristatė filmą apie savo miestelį. Pasirinkus roko ir
istorijos kryptį Karmėlavoje buvo organizuotas gatvės meno kūrinys, surengtas nemokamas
koncertas ir įvykdytas fotomenininko Artūro Morozovo fototyrimas apie Karmėlavą, kurio
rezultatas – fotografijų paroda su aprašymais.
Rokuose pasirinkta molio kelio koncepcija, tad įvyko 9 viešos dirbtuvės ir
2 ekskursijos, kurių metu įtrauktos vietos įstaigos ir pagaminta daugiau nei 10 indų, beveik
200 varpelių vietos instaliacijai.
Ringauduose vyko kūrybinės dirbtuvės, viešosios erdvės bendruomeninio meno
kūrinio kūrimas.
Akademijoje sukurta ilgalaikė lazerio šviesų instaliacija, įgyvendintos dirbtuvės su
menininkais, vaikais, suaugusiaisiais išbandyti lazeriai. Planuojami bendruomeniniai veiksmai
iki 2022 m.
2019 m. vykdyta Etninės kultūros projektų dalinio finansavimo programa, kuria
finansuota 10 projektų. Projektams vykdyti iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto skirta
10 000 Eur.
Tautinio kostiumo programa ir jos įgyvendinimas daug prisidėjo prie meno mėgėjų
kolektyvų sceninio įvaizdžio gerinimo, suteikė galimybę tinkamai pristatyti Kauno rajono
mėgėjų meno delegaciją festivaliuose, konkursuose, tarptautiniuose renginiuose. 2016–2019
metais (ketverių metų laikotarpiu) iš Vyriausybės biudžeto gauta 24,46 tūkst. Eur, iš
Savivaldybės – 68,80 tūkst. Eur (6 lentelė).
6 lentelė Kultūros ministerijos ir Kauno r. savivaldybės skirtos lėšos tautiniams kostiumams įsigyti
2016–2019 m.
Metai

Finansavimą skyrė
tūkst. Eur
Kultūros
Savivaldybė
ministerija

2016

7,3

26,95

2017

2,0

15,0

2018

1,00

15,86

2019

10,9

10,9

Tautinius kostiumus įsigiję kolektyvai
„Viešia“ (folkloras), „Kupolio rožė“ (liaudiški šokiai), „Džiaukis“
(liaudiški šokiai), „Vėjo malūnėlis“ (vaikų liaudiški šokiai), „Altonė“
(folkloras), „Senolės“ (folkloras), „Gegutala“ (folkloras), „Griežlė“
(folkloras), „Algupys“ (pučiamųjų orkestras)
„Altonė“ (folkloras), „Volungė“ (liaudiški šokiai), „Mintinis“
(liaudiški šokiai), „Vėrupė“ (folkloras), „Viešia“ (folkloras)
„Gegutala“ (folkloras), „Senolės ir vaikaičiai“ (folkloras), „Rokai“
(liaudiški šokiai), „Verpetukas“ (liaudiški šokiai), „Karklė“ (folkloras),
„Kupolio rožė“ (liaudiški šokiai), „Ąžuolas“ (liaudiški šokiai),
„Algupys“ šokėjų grupė, „Piliarožė“ (folkloras), „Nemuno vingis“
(kapela), „Džiaukis“ (liaudiški šokiai), „Volungė“ (liaudiški šokiai),
jungtinė Samylų ir Ežerėlio l. šokių grupė
„Gegutala“ (folkloras) „Vėjo malūnėlis“ (liaud. šokiai), „Rasa“ (liaud.
ansambl.), „Piliarožė“ (folkloras), „Džiaukis“ (liaud. šokiai),
Samylų liaud. muz. ansamblis (Rokai).
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Toliau tęsiama muzikos instrumentų įsigijimo dalinio finansavimo programa.
Įgyvendinant Kauno rajono muzikos instrumentų įsigijimo programą, pagerinta kolektyvų
materialinė bazė, sudarytos geresnės sąlygos siekti aukštesnių meninių rodiklių, skatinama
kūrybinė veikla (7 lentelė).
7 lentelė Kultūros ministerijos ir Kauno rajono savivaldybės skirtos lėšos muzikos instrumentams
įsigyti 2016–2019 m.
Metai

Finansavimą skyrė
tūkst. Eur
Kultūros
Savivaldybė
ministerija

Muzikos instrumentus įsigiję kolektyvai
„Algupys“ (pučiamųjų orkestras), „Viešia“ (folkloro kapela),
Rokų laisvalaikio salė (kapela), „Senolės“ (folkloro kapela)
„Viešia“ (folkloro kapela), „Samanėlė“ (kapela), „Karklynėlis“
(vaikų kapela), „Altonė“ (folkloras), „Ringauda“ (folkloras)

2016

2,63

5,5

2017

1,16

5,0

2018

-

2,0

„Algupys“ (pučiamųjų orkestras)

1,680

4,880

Raudondvario „Piliarožė“ (folkl.),Rokų kapela, Ežerėlio
„Samanėlė“ (kapela), Zapyškio „Altonė“ (folkl.), Babtų
„Šventupis“ (kapela),
Domeikavos „Seklyčia“ (kapela), Domeikavos „Seklyčia“ (kapela),
Ramučių „Zversa“ (kapela), Ramučių „Zversa“ (kapela), „Samylų
senolės“ (folkl.).

2019

Kauno rajonas kartu su Kauno miestu toliau vykdo projektą „Kaunas – Europos
kultūros sostinė 2022“. 2019 m. Kauno rajono gyventojai buvo įtraukti į programų veiklas:
Modernizmas ateičiai, Atminties biuras, Dizainas visiems ir landšafto projektų vystymas,
Kauno iššūkis, Fluxus, Gerumo dienos iniciatyva, Upynės.
Šiuolaikinių seniūnijų programai buvo atrinktos 7 seniūnijos: Linksmakalnio, Vilkijos,
Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Rokų, Ringaudų, Akademijos. Visus metus jose vyko
kūrybinio pasakojimo ir rašymo dirbtuvės, diskusijos apie vietos istorijas ir jų reikšmę vietos
bendruomenei, surengti mokymai, kuriuose buvo gilinamasi į bendruomenės įtraukimo,
kultūros darbuotojo funkcijas, apie projektus, kuriuos galima įgyvendinti per „Šiuolaikinių
seniūnijų“ projektą.
Visose seniūnijose vyko Kaimynų dienos, jos tapo Šiuolaikinių seniūnijų projekto
dalimi, padedančios gryninti vietos identitetą.
Suorganizuota ir įgyvendinta 4 Kauno rajono atstovų (Akademijos, Ringaudų, Vilkijos
ir Rokų) mokomoji išvyka į Materą (2019 Europos kultūros sostinę), kur buvo pristatytas Kauno
rajonas, „Šiuolaikinių seniūnijų“ projektas ir užmegzti ryšiai su Vroclavu, Eleusiu, Golvėjumi,
Plovdivu ir kitais miestais.
Suorganizuota ir įgyvendinta 6 asmenų (3 Kauno rajono atstovų iš Karmėlavos,
Garliavos apylinkių ir Linksmakalnio) ir 2 „Kaunas 2022“ darbuotojų išvyka į Daniją dalyvauti
projekte „Art and Villages“. Aplankyti du kaimai, kuriuose reziduoja 6 menininkai iš Japonijos,
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Danijos, Olandijos. Įvyko susitikimas su Aarhus 2017 Europos kultūros sostinės komanda,
vykdžiusia programą regione.
Liepą Kulautuvos pušyne nuskambėjo devynioliktasis bardų festivalis „Akacijų alėja“.
Apie 20 tūkst. festivalio gerbėjų klausėsi pradedančiųjų bei žinomų muzikos atlikėjų.
Vykdyta valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programa. Suorganizuoti
renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai paminėti: Sitkūnuose, Juragiuose. Įvyko Kultūros dienos
šventė rajono kultūros darbuotojams. Valstybės dienos šventės, Liepos 6-osios, proga
Raudondvario Pilies parke lankytojams netrūko išskirtinės renginių gausos ir pramogų pasiūlos
vaikams.
2019 m. Kauno rajono kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo konkursuose
ir festivaliuose. Raudondvario kultūros centro jaunių choras „Svajonė“ laimėjo 2-ą vietą
respublikiniame konkurse „Mes – Lietuvos vaikai“ ir pelnė 1-ąją kategoriją. Raudondvario
kultūros centro mišrus choras „Svajonė“ gavo 3-ios vietos taurę ir sidabro diplomą „Grand prix“
etape, tarptautiniame sakralinės chorinės muzikos konkurse „Musica religiosa“. Ežerėlio
kultūros centro Ringaudų laisvalaikio salės liaudiškos muzikos ir šokių ansamblis „Rasa“ (vad.
Gintaras Vilčiauskas ir Darius Žilinskas) iškovojo Didįjį prizą respublikiniame liaudiškų šokių
konkurse „Iš aplinkui“.
Užmegzti nauji tarptautinio bendradarbiavimo ryšiai su Sakartvelu. 2019 metais
Voškonių teatras „Siena“ vyko į gastroles po Sakartvelą. Tradiciniame tarptautiniame teatrų
festivalyje „Maskaradas“ dalyvavo svečių iš Sakartvelo teatro. Pasirašyta Ramučių bei vieno iš
Sakartvelo kultūros centro bendradarbiavimo sutartis suteiks didesnių galimybių ir kitų žanrų
kolektyvams bendradarbiauti. Bendradarbiavimo rezultatas – sukurtas bendras spektaklis, jis
rodytas Lietuvoje ir Sakartvele.
Susikūrė 2 nauji vokalinės muzikos ansambliai Garliavoje ir Piliuonoje.
2019 metais geriausiu krašto folkloro ansambliu ir vadovu paskelbtas Kauno rajono
Ramučių kultūros centro Neveronių laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Viešia“ ir jo vadovė
Jolanta

Balnytė.

Ansamblis

„Viešia“

pelnė

respublikinį

apdovanojimą

„Aukso

paukštė“. Samylų kultūros centro ansamblio „Samylų senolės ir vaikaičiai“ dainos iš marių
dugno pateko į Lietuvos nematerialaus kultūros vertybių sąvadą. Ansambliui buvo įteiktas
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sertifikatas.
2019 metais respublikinė vertinimo komisija „Aukso vainiko“ konkurse apdovanojo
Kauno rajono audėją Aureliją Gražiną Rukšaitę už įspūdingus juostų kilimus.
Kauno rajono muziejuje ir 4 jo padaliniuose-filialuose 2019 m. apsilankė
23 000 lankytojų. Surengtos 26 profesionalaus ir tautodailės meno parodos, parengtos
8 Kultūros paso edukacijos, suorganizuoti 67 renginiai. Muziejus parengė ir išleido: knygas
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„Juozas Naujalis XXI-ojo amžiaus Lietuvos kultūros kontekste“ ir „Obelynės istorija ir
dabartis“, lankstinukus „A. Juška (1819–1880) ir „Sodų karalystės paslaptys“ (apie šiaudinių
sodų rišimo tradiciją), atvirukus, skirtus A. Juškos jubiliejui ir J. Buračo akvarelių
populiarinimui.
Kauno rajono kultūros įstaigos nuolat ieško papildomo finansavimo šaltinių kultūrinei
veiklai vykdyti ir aktyviai rengia projektus Lietuvos kultūros tarybos rėmimo fondui. 2019 m.
iš dalies finansuoti 12 Kauno rajono kultūros įstaigų projektų. Jiems skirta 58 300 Eur iš
Lietuvos kultūros tarybos rėmimo fondo (59 pav.). Paremdama Tolygios kultūros raidos
programos projektus Kauno rajono savivaldybė šiems projektams skyrė 11 700 Eur.

Tukst. Eur
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60
50
40
30
20
10
0

34,5
27,7

21,6
6,8

Iš Kultūros rėmimo
fondo gautų lėšų
suma, tūkst. Eur

2015 m.
2016 m.
2017 m.
2018 m.
2019 m.
(14 projektų) (8 projektai) (6 projektai) (2 projektai) (12 projektų)
59 pav. Kultūros ministerijos ir Kultūros rėmimo fondo lėšų, skirtų Kauno rajono kultūros įstaigų

projektams finansuoti, kaita 2015–2019 m.

2019 metais rajono kultūros darbuotojai aktyviai kėlė kvalifikaciją Kauno rajono,
Kauno miesto, VšĮ „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, Lietuvos nacionalinio kultūros
centro rengtuose seminaruose. Kultūros, švietimo ir sporto skyrius su Švietimo centru vykdė
projektą „Kultūros darbuotojų kūrybinio potencialo didinimas“ ir organizavo išvykasseminarus į Klaipėdą, Klaipėdos rajoną bei Šakių kultūros centrą.
2019 metais VšĮ „Kaunas 2022“ ir asociacijos „Kūrybinės jungtys“ surengė
7 seminarų ciklą, jame 15 rajono darbuotojų kėlė kvalifikaciją, mokėsi vystyti bendruomenės
poreikius ir vietos tapatybę atliepiančias idėjas, ugdė bendrakūrybos, bendradarbiavimo
gebėjimus.
Viešosios bibliotekos informacinės ir kultūrinės veiklos stiprinimas.
Viešoji biblioteka su 30 struktūrinių padalinių (filialų) teikė rajono bendruomenei
kultūros, informacijos žinias bei viso gyvenimo mokymosi ir turiningo laisvalaikio galimybes.
2019 m. Viešoji biblioteka parengė ir įgyvendino 3 Kultūros tarybos finansuojamus
projektus, kurių veiklos rajono bendruomenei suteikė plačias Lietuvos šimtmečio pasiekimų
pažinimo galimybes, įtraukė juos į kultūrines bei edukacines veiklas, tobulino informacines ir
skaitmenines kompetencijas.
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Viešoji biblioteka įgyvendino socialinį iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamą
projektą „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas,
mažinant socialinę atskirtį“. Viešojoje bibliotekoje įkurta vaikų vasaros stovykla veikė 24
dienas. Projekto metu suteikta galimybė socialinę atskirtį patiriančių šeimų 50 vaikų ir paauglių
iš Garliavos miesto ir apylinkių integruotis į bendruomenę per įvairias edukacines veiklas:
meninius – kūrybines paskaitas „Komunikuoti menu – dalyvauti, bendrauti, tapyti“, „Iš kartos
į kartą“, pamokas su IT. Stovykloje taip pat dalyvavo 83 vaikai iš Kauno rajono bendruomenių
šeimų. Už projekto veiklų vykdymą vaikų vasaros atostogų metu ir aktyvų dalyvavimą
iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka gavo padėką
iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei kelialapį į Varšuvą.
Bibliotekos atnaujino ir papildė informacinius ir technologinius išteklius. Įsigyta

Tūkst. vnt.

17,11 tūkst. vnt. naujų dokumentų už 104 607 Eur (60 pav.).
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2016 m.

17,11
Gautų dokumentų
skaičius, tūkst. vnt.

16,20

2017 m.

2018 m.

2019 m.

60 pav. Į Viešosios bibliotekos fondus gautų dokumentų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

Organizuojant įvairias veiklas bibliotekose surengta 3490 dailės, tautodailės,
kūrybinių darbų ir literatūros parodų, 1118 ekspozicijų. Didžioji dalis profesionalių kultūrinių
renginių organizuota vykdant projektus „Iš ko „susideda“ Lietuva?“ (3200,00 Eur), „Naujos
patirtys per kultūrą“, (2400 Eur), „Krašto vietovardžiai – istorija ir dabartis“ (330 Eur),
„Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone – III“ (8000 Eur).
Kultūros tarybos remto projekto „Naujos patirtys per kultūrą“ iškeltas tikslas,
pasitelkus profesionalų meną, padėjo Kauno rajono bendruomenei ugdytis moralines,
kultūrines ir pilietines vertybes. Projekte dalyvavo profesionalaus meno kūrėjai: aktoriai,
rašytojai, muzikai, režisieriai su savo kūryba. Į profesionalaus meno renginius buvo pakviesti
dvylikos kaimų ir miestelių bendruomenių gyventojai: Garliavos, Samylų, Vilkijos,
Kačerginės, Ilgakiemio, Domeikavos, Zapyškio, Raudondvario, Rokų, Neveronių, Batniavos,
Ringaudų, Karmėlavos bendruomenių nariai ir savanoriai. Projekto veiklų tęstinumui buvo
organizuoti „Žinių mūšis“ – dalyvavo 9 komandos.
Didelio gyventojų aktyvumo pasiekta organizuojant skaitymo skatinimo veiklas ir
iniciatyvas. Visose bibliotekose vyko skaitymo akcijos vaikams „Auginame knygų skaitymo
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medį“, moksleivių programinės literatūros skaitymas,

„Metų knygos“ rinkimai, „Knygų

Kalėdų“, Vasaros skaitymų iššūkis.
Viešosios bibliotekos virtualus gidas „Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone III“,
kurį sudaro 10 maršrutų po Kauno rajono kultūrines vietas, pateikia 172 objektus.
Vartotojams per metus išduota 300,53 tūkst. dokumentų (knygų, periodinių leidinių,
CD įrašų, elektroninių knygų ir kt.) (2018 m. – 288,92 tūkst. dok.).
2019 m. bibliotekose startavo respublikinis projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi,
saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, skirtas gyventojų grupei, kurie vis dar
nesinaudoja ar minimaliai naudojasi internetu, taip pat tie, kurie nori pagerinti savo
skaitmeninius įgūdžius, išmokti geriau naudotis įvairiomis e. paslaugomis. Savivaldybės
viešojoje bibliotekoje ir 30 padalinių vyko mokymai, kuriuos vedė 12 bibliotekininkų-lektorių.
Skaitmeninio raštingumo mokymuose mokyta 1207 gyventojai. Tarp Lietuvos savivaldybių
viešųjų bibliotekų Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka užėmė pirmą vietą. Viešosios
bibliotekos specialistai buvo kviečiami keistis gerąja mokymų praktika su kolegomis iš
Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir kitų šalių.
Ataskaitiniais metais surengtos 1388 edukacinės veiklos, jose dalyvavo per 18 100
dalyvių (8 lentelė).
8 lentelė Edukacinių veiklų skaičius bibliotekose 2016–2019 m.
Suorganizuotos edukacinės
veiklos bibliotekose
2019 m.

Iš viso
vnt.
1388

Edukacinių veiklų
su IT skaičius vnt.
763

Dalyvių skaičius
vnt.
18 100

2018 m.

1365

800

16 718

2017 m.

1360

570

13 700

2016 m.

1006

367

8551

Gyventojų saviraiškai ir kūrybiniam laisvalaikiui veikė Trečiojo amžiaus universiteto
du fakultetai Viešojoje ir Kačerginės bibliotekose. Viešojoje bibliotekoje veiklas tęsia
„Garliaviečių“ klubas ir O. Karavajevo dailės studija, mamų su vaikučiais klubas „Smalsučiai
„0+“, įkurtas knygų klubas paaugliams ir jaunimui. Padaliniuose veikia įvairūs klubai pagal
skaitytojų poreikius.
2019 m. spalio–lapkričio mėn. bibliotekose vykdyti vartotojų pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis tyrimai, kurie atskleidė 89 proc. vartotojų gerą vertinimą bibliotekų
teikiamomis paslaugomis. Bibliotekų paslaugomis naudojosi per 232 tūkst. fizinių lankytojų,
t. y. 0,86 proc. daugiau nei 2018 m. (230 tūkst.), elektroniniais ištekliais ir paslaugomis
pasinaudojo per 217 tūkst. virtualių lankytojų, t. y. 5,34 proc. daugiau nei 2018 m. (206 tūkst.)
(61 pav.). Bibliotekų renginiuose apsilankė per 47,00 tūkst. lankytojų.
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ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (9)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 m. veiklos plano 9 programą
„Švietimo ir ugdymo programa“ koordinuoja ir įgyvendina Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.
Programa apima rajono formaliojo, neformaliojo švietimo, pagalbos mokiniui, mokyklai ir mokytojui
programų rengimą ir įgyvendinimą, užtikrinant jų ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus veiklos finansavimą
laiku. Įgyvendinant programą siekiama užtikrinti kokybišką švietimą, ugdyti kiekvieno asmens vertybines
orientacijas, lavinti jo komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą,
gerinti materialiąją mokymosi aplinką, kuri atitiktų Švietimo aprūpinimo standartus, higienos normas, mokinių
saugos reikalavimus.

09.01 tikslas. Plėtoti subalansuotą švietimo ir ugdymo kokybę.
09.01.01 uždavinys. Racionaliai plėtoti mokymo įstaigų tinklą, renovuoti ir
modernizuoti švietimo įstaigas ir jų infrastruktūrą.
21. KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS
2019 m. įgyvendinant Kauno rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų planą
įsteigta Akademijos mokykla-darželis „Gilė“ (projekto vertė 949,4 tūkst. Eur). Čia ugdomi
likviduoto Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ skyriaus vaikai ir Kauno r. Akademijos
Ugnės Karvelis gimnazijos 1–4 klasių mokiniai. 2019 m. pradžioje Kauno rajone veiklą pradėjo
naujas privatus darželis – VšĮ „Linksmųjų kiškučių dvarelis“, jį lanko dvylika 2–4 metų
amžiaus vaikų. Rajone veikia 9 privatūs darželiai, 20 ugdymo grupių lanko 251 vaikas.
2019 m. atlikti švietimo įstaigų pastatų rekonstrukcijos ir modernizavimo darbai:
Piliuonos gimnazijos pastato modernizavimas, aplinkos pritaikymas sportui ir laisvalaikiui,
projekto vertė – 1 915,5 tūkst. Eur; atliktas ASU bendrabučio 3 ir 4 aukštų remontas, pritaikant
patalpas pradinėms klasėms, projekto vertė – 949,4 tūkst. Eur; atliktas Raudondvario Anelės ir
Augustino Kriauzų pradinės mokyklos infrastruktūros modernizavimas, projekto vertė –
2 088,0 tūkst. Eur: į renovuotas patalpas (Instituto g. 20, Raudondvaris) perkelta Raudondvario
Anelės ir Augustino Kriauzų pradinė mokykla ir Garliavos meno mokyklos filialas; atlikti
Šlienavos pagrindinės mokyklos rangos darbai pagal projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų
(progimnazijų ir pagrindinių) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“, skirtos
lėšos renovacijai – 350 tūkst. Eur; modernizuotas Eigirgalos lopšelis-darželis, projekto vertė –
648,0 tūkst. Eur; atliktas Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos aktų salės remontas ir lauko
teritorijos pritaikymas visuomenės poreikiams įrengiant aikštę, skverą, projekto vertė –
157,1 tūkst. Eur; atlikta Neveronių gimnazijos atviro sporto aikštyno rekonstrukcija, darbų
vertė – 401,3 tūkst. Eur, ir gimnazijos rekonstrukcijos projektavimas, projekto vertė –
87,2 tūkst. Eur; atliktas Ilgakiemio mokyklos-darželio kapitalinis remontas, projekto vertė –
640,0 tūkst. Eur; atliktas Raudondvario lopšelio-darželio infrastruktūros modernizavimas,
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skirta 29,9 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų ir 217,6 tūkst. Eur ES lėšų; atliktas Ramučių
kultūros centro su pradine mokykla atnaujinimo projektavimas ir viešojo pirkimo procedūros,
projekto vertė – 923 tūkst. Eur.
Stadionų ir sporto aikštynų renovacija atlikta Neveronių, projekto vertė –
401,3 tūkst. Eur, Vilkijos, projekto vertė – 626,0 tūkst. Eur, gimnazijose, Garliavos Jonučių
progimnazijoje, projekto vertė – 328,0 tūkst. Eur, Garliavos Adomo Mitkaus, projekto vertė –
393,0 tūkst. Eur, ir Ežerėlio, projekto vertė – 617,0 tūkst. Eur, pagrindinėse mokyklose.
Ugdymo įstaigose vykdyti kapitaliniai ir einamieji remonto darbai. Akademijos Ugnės
Karvelis gimnazijoje dirbtinės dangos aikštė papildyta gumos granulėmis, nupirkta technika jos
priežiūrai, įrengta papildoma dviračių stovėjimo aikštelė, atliktas IV aukšto koridorių remontas.
Neveronių gimnazijoje rekonstruotas įėjimas, įdiegta lauko ir vidaus stebėjimo įranga. Babtų
gimnazijoje suremontuotas stogas, atnaujinti bėgimo takai, įrengti gimnastikos treniruokliai.
Kulautuvos pagrindinėje mokykloje įrengta vaizdo stebėjimo sistema, pakeista koridorių grindų
danga. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje atliktas aktų salės ir jos prieigų remontas. Vilkijos
gimnazijoje

suremontuotas stogas ir elektros instaliacija, Garliavos Adomo Mitkaus

pagrindinėje mokykloje – vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai ir 3 tualetai,
Vandžiogalos gimnazijoje – socialinio pedagogo kabinetas. Ežerėlio pagrindinėje mokykloje
nugriautas

avarinės

būklės

katilinės

kaminas.

Domeikavos

gimnazijoje

įrengtos

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasės, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje – 2 mokomieji
kabinetai, Piliuonos gimnazijos Viršužiglio skyriuje – patalpos darželio grupei. Garliavos
Jonučių progimnazijoje pakeistos mokyklos teritorijos tvoros, įrengtos stebėjimo kameros.
Linksmakalnio mokykloje-darželyje atliktas priešmokyklinio ugdymo grupės remontas,
įrengtos 4 interneto ryšį stiprinančios stotelės. Ilgakiemio mokykloje-darželyje

įrengtos

patalpos priešmokyklinio ugdymo grupei, nugriautas avarinės būklės ūkinis pastatas. Ringaudų
pradinėje mokykloje įrengtas bėgimo takas, Rokų mokykloje-darželyje – poilsio erdvės, gamtos
mokslų ir tyrinėjimų laboratorija. Batniavos mokykloje-daugiafunkciame centre suremontuoti
tualetai ir patalpos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupei. Panevėžiuko mokyklojedaugiafunkciame centre pakeista trijų klasių grindų danga, atnaujintas vandentiekio, sanitarinis
ir šiluminis mazgai. Babtų lopšelyje-darželyje atnaujintos lauko aikštelės, atliktas laiptinės
remontas. Ežerėlio lopšelyje-darželyje suremontuota virtuvė, Karmėlavos lopšelyje-darželyje
„Žilvitis“ – dviejų patalpų grindys, Kulautuvos lopšelyje-darželyje – virtuvės ventiliacijos
sistema, Vilkijos lopšelyje-darželyje „Daigelis“ – šiluminė trasa. Garliavos lopšelyje-darželyje
„Obelėlė“ patiesta dvisluoksnė sporto aikštelės danga. Girionių darželyje įrengti avariniai
laiptai, atlikti vandentiekio vamzdyno remonto ir vidaus santechnikos, Garliavos lopšelyjedarželyje „Eglutė“ – nuotekų valymo ir nukenksminimo darbai, pakeistas ūkinio pastato stogas.
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Domeikavos lopšelyje-darželyje atliktas pastato dalies pamatų sandarinimas. Raudondvario
lopšelyje-darželyje „Riešutėlis“ suremontuotas lauko nuotekų vamzdynas, įrengta ventiliacija
maisto ruošimo patalpose, sutvarkyti laiptinės turėklai.
Modernizuojant ugdymo įstaigas buvo įsigyta naujų baldų, buitinės, IT technikos,
ugdymo priemonių. Kauno rajono savivaldybės lėšomis Šlienavos pagrindinės mokyklos
pradinių klasių kabinetai (6 vnt.) aprūpinti naujais baldais, įrengta laboratorija pradinio ugdymo
mokiniams už 15,8 tūkst. Eur. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinė mokykla
įsigijo įvairių baldų, valgyklos įrangos, vadovėlių, spausdintuvų už 12,5 tūkst. Eur, Vilkijos
gimnazija – baldus muziejui. Kauno rajono savivaldybės lėšomis Piliuonos gimnazija įsigijo
baldų, valgyklos įrangos, žaliuzių, sporto salės švieslentę, laikmatį už 39,3 tūkst. Eur, Batniavos
mokykla-daugiafunkcis centras – baldus ir patalynę naujai steigiamai grupei.
Įstaigų remonto ir avarijų likvidavimo darbams 2019 m. skirta 130,0 tūkst. Eur
biudžeto lėšų, švietimo įstaigų modernizavimui – 109,0 tūkst. Eur, Materialinio aprūpinimo
programai (mokykliniams autobusams ir jų priežiūrai) – 50,0 tūkst. Eur. Mokyklų tinklo
optimizavimo ir darželių tinklo pertvarkos programos darbams – 100,0 tūkst. Eur.
09.01.02 uždavinys. Pagerinti ugdymo proceso kokybę.
2019 m. ugdymo įstaigos dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro organizuotame
nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). Mokinių testavimas vyko
25 mokyklose, dalyvavo 960 antrų, 876 ketvirtų, 764 šeštų ir 695 aštuntų klasių mokiniai.
Ataskaitos rodo, kad 2019 m. beveik visų dalykų ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių rajono mokinių
pasiekimai yra panašūs į kitų 56 savivaldybių rezultatus, o kai kurių dalykų pasiekimai geresni.
Net 88,8 proc. ketvirtų klasių mokinių pasiekė matematikos pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų
lygį, 89,0 proc. – iš pasaulio pažinimo. 6 klasėje pagrindinį ir aukštesnįjį lygį iš skaitymo
pasiekė 82,1 proc. mokinių, matematikos – 76,5 proc. 8 klasėje NMPP pirmą kartą buvo
vykdomas elektroniniu būdu. Gauti rezultatai parodė, kad matematikos ir gamtos mokslų
pasiekimai yra aukštesni nei kitų tyrime dalyvavusių savivaldybių mokinių. Dar nepakankamai
geri ketvirtų ir šeštų klasių mokinių rašymo, aštuntų klasių mokinių matematikos pasiekimai.
Mokyklų bendruomenėse organizuoti rezultatų aptarimai, gauta medžiaga buvo pasinaudota
tobulinant kiekvieno mokinio pasiekimus.
2019 m. ugdymo įstaigos vykdė 180 su švietimu susijusių projektų, kuriems buvo
panaudotas 713,0 tūkst. Eur finansavimas. Daugiausia projektų įgyvendino Raudondvario
gimnazija (22), Garliavos Jonučių progimnazija ir gimnazija (15), Babtų gimnazija ir Garliavos
Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla (po 11), Domeikavos gimnazija (10), Zapyškio pagrindinė
mokykla (9), Ežerėlio pagrindinė mokykla ir Rokų mokykla-darželis (po 7), Čekiškės Prano
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Dovydaičio gimnazija ir Vilkijos gimnazija (po 6), Garliavos Juozo Lukšos gimnazija,
Vandžiogalos gimnazija ir Kulautuvos pagrindinė mokykla (po 5).
Per 2019 metus 14 (51,8 proc.) ugdymo įstaigų vykdė 19 tarptautinių „Erasmus+“,
„Nordplus“ programų, ESFA projektų ir įsisavino 453,0 tūkst. Eur. 2019 m. buvo laimėta
10 naujų tarptautinių mokyklinių projektų už 242,6 tūkst. Eur. Aktyviausiai projektinėje
veikloje dalyvavo Garliavos Jonučių progimnazija (4), Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija
(3), Domeikavos gimnazija (3), Raudondvario gimnazija (2), Garliavos Adomo Mitkaus
pagrindinė mokykla (2), Garliavos Juozo Lukšos gimnazija (2).
Dalyvaujant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projekte „Mokyklų
aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, Kauno rajono ugdymo įstaigos
2019 m. gavo gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos 1–8 klasėms už
149,5 tūkst. Eur.
Siekiant aprūpinti mokyklas šiuolaikiniam ugdymui būtina kompiuterine technika
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
(toliau – ŠMM) rajono mokykloms nupirko 10 vnt. stacionarių kompiuterių, 94 vnt.
nešiojamųjų kompiuterių ir 15 vnt. planšetinių kompiuterių. Kauno rajono savivaldybės
administracija, tęsdama mokyklų aprūpinimą kompiuterių įranga, skyrė 80 tūkst. Eur. Šiomis
priemonėmis buvo aprūpinta 12 mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programas.
Kauno rajono ugdymo įstaigos aktyviai dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros
vykdomuose projektuose: 2019 m. Kačerginės pradinė mokykla ir Rokų mokykla-darželis tęsė
2018 m. pradėto projekto „Visos dienos mokyklos modeliai“ įgyvendinimo veiklas.
Raudondvario ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos, Garliavos Adomo Mitkaus ir
Šlienavos pagrindinės mokyklos tęsė projekto „Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos
5–8 klasėms išbandymas“ veiklas. Vilkijos gimnazija, Zapyškio pagrindinė mokykla ir
Kačerginės pradinė mokykla tęsė projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ įgyvendinimą.
2019 m. pabaigoje 6 rajono mokyklos (Garliavos Jonučių progimnazija, Čekiškės Prano
Dovydaičio ir Piliuonos gimnazijos, Ežerėlio, Kulautuvos, Šlienavos pagrindinės mokyklos)
pradėjo dalyvauti projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“
pagal ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamos programos Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-010001 priemonę „Kokybės krepšelis“.
2019 m. spalio 5 d. atidaryta Kauno rajono Talentingų mokinių akademija.
Tai jungtinė Kauno rajono savivaldybės ir Vytauto Didžiojo universiteto inciatyva, skirta
suteikti papildomą pagilintą neformalų ugdymą Kauno rajono mokiniams, pasižymintiems
išskirtiniais pasiekimais ir / ar gabumais bei gerai besimokantiems. Programą sudaro 5
moduliai: asmeninio augimo, matematikos ir gamtos mokslų, socialinių ir humanitarinių
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mokslų, menų, technologijų. Akademiją lanko 74 mokiniai iš 15 Kauno rajono bendrojo
ugdymo įstaigų.
2019 m. baigtas „Lyderių laikas 3“ pokyčio projekto „Pozityvioji komunikacija
ugdymo(si) rezultatams“, skirto pozityviam mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendradarbiavimui,
naujų mokymosi strategijų diegimui, mokytojų emocinių kompetencijų gerinimui,
įgyvendinimas. Formaliąsias Švietimo lyderystės studijas baigė 8 pedagogai, neformaliųjų
Švietimo lyderystės mokymų programos 4 moduliuose mokėsi 20 rajono pedagogų. Siekiant
užtikrinti projekto idėjų tęstinumą buvo sudaryta 20 narių Tvarumo palaikymo grupė. Parengtas
tvarumo palaikymo planas, bus tęsiamos pradėtos veiklos. Projekte dalyvavusios mokyklos
kurs mokymosi tinklus su kitomis savivaldybės mokyklomis.
Tęsiant nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ pradėtas veiklas 2019 m.
buvo parengtas „Erasmus+“ projektas „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“.
Pedagogų mokymams užsienyje skirta 65,8 tūkst. Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų. Projekto tikslas – kurti pozityvaus švietimo modelį ir diegti jį mokyklos bendruomenėse.
Projekto partneriai – Akademijos Ugnės Karvelis, Babtų, Čekiškės Prano Dovydaičio,
Domeikavos, Karmėlavos Balio Buračo, Neveronių, Piliuonos, Raudondvario, Vandžiogalos ir
Vilkijos gimnazijos. Spalio ir lapkričio mėnesiais po 12 pedagogų stažavosi Ispanijoje ir
Austrijoje.
Siekiant pagerinti mokinių skaitymo gebėjimus, trečius metus Savivaldybė finansuoja
prieigą prie didžiausios skaitmeninių knygų vaikams ir jaunimui bibliotekos (2019 m. skirta
8,3 tūkst. Eur). Visų ugdymo įstaigų mokiniai ir jų tėveliai, mokytojai gali nemokamai naudotis
MB „Vyturio“ leidyklos skaitmenine knygų skaitykla. Skaitmeninėje knygų platformoje yra
daugiau kaip 500 knygų, viskas prieinama kompiuterių tinklais, telefonais bei planšetiniais
kompiuteriais, visomis operacinėmis sistemomis (Android, iOS, Microsoft Windows ir kt.).
Ši paslauga padidino įvairių leidinių prieinamumą.
Bendrųjų programų įgyvendinimo kokybę rodo pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo ir brandos egzaminų rezultatai. Kauno rajono mokinių pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo rezultatų vidurkiai truputį mažesni nei šalies (2019 m. šalies lietuvių
kalbos ir literatūros vidurkis – 6,28, matematikos – 5,29) (9 lentelė).
9 lentelė Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų palyginimas 2015–2019 m.
Pasiekimų patikrinimo vidurkis

Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimas

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Lietuvių kalba ir literatūra

6,56

6,56

6,46

6,15

6,13

Matematika

5,73

5,84

5,75

4,52

5,05

2019 m. rajono abiturientų 9 dalykų brandos egzaminų (anglų, biologijos, chemijos,
fizikos, geografijos, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, rusų, vokiečių kalbų) rezultatai yra
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geresni nei šalies abiturientų brandos egzaminų vidurkis. Blogesni rezultatai – iš informacinių
technologijų ir matematikos (10 lentelė).
10 lentelė Valstybinių brandos egzaminų išlaikymo palyginimas 2015–2019 m.
Valstybinis brandos egzaminas

Valstybinių brandos egzaminų išlaikymo proc.
2015 m.

2016 m.

2017 m.
97,7

2018 m.
100

2019 m.
98,6

Anglų kalba

99,8

99,0

Biologija

94,1

94,4

99,0

97,6

98,6

Chemija

91,4

98,0

100

95,7

100

Fizika

96,0

100

98,1

94,1

97,9

Geografija

97,9

97,2

100

92,6

96,4

Informacinės technologijos

97,5

92,2

91,5

90,2

94,9

Istorija

99,3

98,1

98,0

98,3

100

Lietuvių kalba ir literatūra

84,6

87,5

91,5

93

92,6
76,1

Matematika

86,9

86,2

93,1

87,11

Rusų kalba

99,0

100

100

100

100

Vokiečių kalba

100

100

100

100

100

2019 m. 30 rajono mokinių iš įvairių mokomųjų dalykų gavo 32 šimto balų įvertinimus
(pernai – 43, užpernai – 50): 20 anglų kalbos, 6 lietuvių kalbos ir literatūros, 4 informacinių
technologijų, 2 matematikos. Du abiturientai iš Garliavos Jonučių gimnazijos pelnė po
2 šimtukus. Garliavos Jonučių gimnazijos mokinių žinios maksimaliais balais buvo įvertintos
12 kartų, Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos – 10, Raudondvario gimnazijos – 4, Garliavos
Juozo Lukšos – 3, Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos – 2, Babtų gimnazijos – 1 kartą.
Dviem rajono mokiniams iš Garliavos Jonučių gimnazijos buvo įteikti brandos
atestatai su pagyrimu (2017 m. – 5 mokiniams, 2018 m. – 2 mokiniams).
09.01.03 uždavinys. Sudaryti sąlygas gyventojams tenkinti pažinimo poreikius,
tobulinti įgytą kvalifikaciją, skatinti kompiuterinį raštingumą.
Kauno rajono švietimo centro veikla. 2019 m. Švietimo centro organizuotuose
neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymuose ir mokytojų metodiniuose renginiuose
dalyvavo 13 505 dalyviai. Parengtos 147 kvalifikacijos tobulinimo programos, suorganizuoti
157 seminarai, 43 edukacinės išvykos, 24 tęstiniai mokymai (kursai). Kvalifikacijos tobulinimo
programos buvo rengiamos atsižvelgiant ne tik į švietimo, kultūros prioritetus, bet ir į mokyklų
išorinio vertinimo išvadas bei rekomendacijas. Organizuoti 7 seminarai valstybės tarnautojams,
kuriuos išklausė 152 dalyviai. 2019 m. Kauno rajono Trečiojo amžiaus universiteto (TAU)
mokymai vyko 12-oje seniūnijų (Babtų, Domeikavos, Garliavos, Kačerginės, Lapių,
Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Vilkijos, Zapyškio, Karmėlavos ir Ežerėlio), jose mokėsi
580 senjorų. Jiems buvo organizuotas 191 renginys: 127 paskaitos, 32 praktinės veiklos,
1 mokslo metų pradžios renginys, 9 edukacinės išvykos, 1 protų mūšis, 1 TAU sporto fiesta,
20 ekskursijų Lietuvoje ir užsienyje.
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Centro informacija skelbiama atnaujintame Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje
www.centras.krs.lt ir Facebook paskyroje www.facebook.com/Svietimo.centras.
Metodinį darbą vykdė 25 metodiniai būreliai. Surengta 10 atvirų pamokų, 21 metodinė
diena, 13 konferencijų, 16 parodų, 85 metodiniai pasitarimai. Iš viso metodiniuose renginiuose
dalyvavo 1408 mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. 1572 mokiniai dalyvavo
22 mokinių olimpiadose ir 25 konkursuose.
2019 m. įstaiga koordinavo įvairaus lygmens projektus: 10 rajono, 1 nacionalinį
(finansuojamą Lietuvos Respublikos kultūros tarybos lėšomis), 4 tarptautinius.
Švietimo centras tęsė rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklą, kurioje
dalyvauja 42 ugdymo įstaigos.
Švietimo centro struktūrinis padalinys – pedagoginė psichologinė tarnyba – 2019 m.
atliko 264 asmens specialiųjų ugdymosi poreikių ir 8 vaiko brandumo mokyklai vertinimus.
Neurologo paslaugos mokiniams (21 konsultacija) buvo teikiamos pagal sutartį su poliklinika.
1390 konsultacijų buvo suteiktos mokytojams, vadovams, švietimo pagalbos specialistams.
09.01.04 uždavinys. Užtikrinti aplinkos finansavimą ir ugdymo proceso
organizavimą švietimo įstaigose.
Ugdymo proceso organizavimas. 2019 m. Kauno rajone švietimo paslaugas teikė
50 Savivaldybės ugdymo įstaigų, 9 privatūs lopšeliai-darželiai ir 1 privati pagrindinė mokykla
(11 lentelė).
11 lentelė Savivaldybės švietimo įstaigų skaičiaus kaita 2015–2019 m.
Įstaigos tipas
Ikimokyklinio ugdymo
Daugiafunkcis centras
Mokykla-daugiafunkcis centras
Mokyklos-darželiai
Pradinės mokyklos
Pagrindinės mokyklos
Gimnazijos
Progimnazijos
Neformaliojo švietimo mokyklos
Sanatorinės mokyklos
Iš viso ugdymo įstaigų:
*privačios įstaigos

2015 m.
19 (+6*)
1

2016 m.
19 (+7*)
1

3
1
10
12
1
3
2
52

4
1
9
12
1
3
2
52

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

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

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

2019 m. Kauno rajono ugdymo įstaigose mokėsi 9404 1–12 klasių mokiniai
(173 mokiniais daugiau negu 2018 m.), buvo ugdoma 3356 (2018 m. – 3353) priešmokyklinio
ir ikimokyklinio amžiaus vaikai. Priešmokyklinis ugdymas buvo teikiamas 545 vaikams
darželiuose ir 346 – bendrojo ugdymo mokyklose (62 pav.).
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62 pav. Kauno rajono ugdymosi įstaigose ugdomų mokinių ir vaikų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

2019 m. įsteigtos 2 ugdymo (40 vietų) grupės Batniavos mokykloje-daugiafunkciame
centre ir Ilgakiemio mokykloje-darželyje.
Savivaldybės švietimo įstaigose iš viso veikia 184 ugdymo grupės. Į švietimo įstaigas
priimti 1077 vaikai, 344 iš jų – priešmokyklinio amžiaus. Eilėje liko laukti 680 1,5–2,5 metų
vaikų, daugiausia Užliedžių, Domeikavos, Garliavos ir Garliavos apylinkių, Akademijos,
Ringaudų seniūnijose.
Kauno rajono savivaldybė pirmoji Lietuvoje, bendradarbiaudama su privačiomis
iniciatyvomis, nuo 2014 metų lapkričio 1 d. tėvams kompensuoja tėvų mokamo mėnesinio
mokesčio dalį – 73 Eur – už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą. 2019 m. išmokėta
182,4 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų kompensacijoms už 239 vaikų išlaikymą
privačiuose darželiuose.
Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbo 105 įstaigų vadovai
(39 direktoriai, 62 direktoriaus pavaduotojai, 3 skyriaus vedėjai, 11 asmenų laikinai vykdė
direktoriaus funkcijas). 2019 m. pabaigoje nuolatinių vadovų nebuvo 7 bendrojo (2 iš jų
2020 m. bus reorganizuotos) ir 4 ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 2019 m. buvo organizuoti
22 konkursai direktoriaus pareigoms eiti. Iš viso įvyko 8 konkursai: 3 – dėl laisvų vadovų darbo
vietų (Garliavos Jonučių progimnazijos, Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų, Ringaudų
pradinių mokyklų), 5 (Domeikavos, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijų, Garliavos Adomo
Mitkaus pagrindinės mokyklos, Domeikavos lopšelio-darželio, Garliavos lopšelio-darželio
„Obelėlė“) – dėl vadovų kadencijų pabaigos (juos laimėjo tie patys įstaigų vadovai). Keletą
kartų organizuoti konkursai Batniavos ir Panevėžiuko mokyklų-daugiafunkcių centrų, Babtų
lopšelio-darželio ir Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti
neįvyko, nes pretendentai nepateikė visų reikiamų dokumentų. Siekiant paskatinti mokytojus
lyderius dalyvauti konkursuose direktoriaus pareigoms eiti Savivaldybė skyrė 1900 Eur jų
rengimui: organizuoti 24 val. mokymai, kuriuose dalyvavo 18 pedagogų.
2019 m. mokyklose dirbo 1226 mokytojai (29 iš jų – mokytojai ekspertai, 413 –
mokytojų metodininkų, 452 – vyresnieji mokytojai, 332 – mokytojai).
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2019 m.

užtikrintas

aplinkos

finansavimas:

skirtos

lėšos

ikimokyklinio,

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo programoms
finansuoti (12 lentelė).
12 lentelė Išlaidos švietimui (aplinka ir mokinio krepšelio dotacija) 2015–2019 m.
2015 m.
tūkst. Eur

Švietimo ir
ugdymo
programa

Ikimokyklinis
ugdymas
Pradinis
ugdymas
Pagrindinis
ugdymas
Vidurinis
ugdymas
Neformalusis
švietimas
rajono įstaigos
Neformalusis
švietimas
Privatūs
darželiai

2016 m.
tūkst. Eur

2017 m.
tūkst. Eur

2018 m.
tūkst. Eur

2019 m.
tūkst. Eur
Valstybės Valstybės
Valstybės
Mokidotacija dotacija
Mokinio
Mokinio
dotacija
MokyES
KRS*
KRS*
KRS*
nio
KRS* Moky- ES KRS*
ūkio reik- neformaliakrepšelio
krepšelio
neformamo
lėšos
lėšos
lėšos
lėšos krepšelėšos mo lėšos lėšos lėšos
mėms sajam
lėšos
lėšos
liajam
lėšos
lio lėšos
natorinei švietimui
švietimui
mokyklai
2563,77

1703,93

3296,39

1947,61

3130,7

2212,7

3541,5

2507,5

4514,2

2508

710,02

766,8

710,81

877,02

892,7

1079,5

1356,9

1495,5

1668,1

1740,1

1514,23

4229,53

2289,23

4278,91

2498,6

4589,6

2210,8

4382,7

2296,5

4790,9

2513,3

7434,50

2846,60

7563,93

3215,5

7829

3177,5

8302,3

3363,2

9086,7

1199,01

83,54

1298,78

88,84

1470,8

86,5

1698,6

106,0

1683,3

119,8

39,83
106,08

96,04

63,43
159,39

171,40

196,1
155,3

207,4

Iš viso: 8606,40 14 354,16 10 601,2 14 991,13 11 363,6 16 004,7

72,6

268,4
150,1

196,1

86,3

272,8

333,7
182,4

392,8

12 135,4 17 066,8 268,4 13707,7 18638,3

86,3

72,6

333,7

* KRS – Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos

2019 m. iš Valstybės biudžeto tikslinių lėšų 1399 mokiniai, t. y. 13,6 proc. visų
mokinių, gavo nemokamą maitinimą (63 pav.).
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63 pav. Mokinių, gavusių nemokamą maitinimą, skaičiaus kaita 2015–2019 m.

Nemokamas maitinimas 1362 mokiniams skirtas iš Valstybės biudžeto tikslinių lėšų,
37 mokiniams – iš Savivaldybės biudžeto.
Visiems Kauno rajono mokiniams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams šviežias maistas
ruošiamas ir tiekiamas vietoje, tik į 3 mokyklų skyrius (Pažėrų, Ramučių, Užliedžių) karštas
maistas yra pristatomas termosais. Kauno rajono mokyklose įrengta 70 proc. naujų modernių
virtuvių ir iš dalies atnaujinta 30 proc.
ES finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“ 100 proc.
dalyvauja mokyklos, kuriose yra ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinukų.
Tęsiamas bandomasis projektas, kurį iniciavo Lietuvos Respublikos sveikatos
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apsaugos ir švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. 15 bendrojo ugdymo mokyklų valgyklose
taikomas modernus mokinių aptarnavimo būdas – švediškas stalas. Naujas maitinimo modelis
pasiteisino – sumažėjo socialinė atskirtis, pagerėjo sveikos mitybos įgūdžiai, valgymo kultūra,
sumažėjo maisto atliekų. Mokyklose lankėsi ir patirties sėmėsi įvairių Lietuvos savivaldybių
atstovai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos delegacija, Lietuvos
Respublikos Seimo sveikatos komitetas.
2019 m. pradėtas vykdyti „Ekologiškų maisto produktų vartojimo skatinimas
ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ projektas, finansavimas skirtas Garliavos lopšeliui-darželiui
„Eglutė“, projekto vertė – 26,7 tūkst. Eur.
2019 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Neveronių gimnazijai ir Garliavos
Jonučių progimnazijai skyrė geltonuosius autobusus. 2019 m. Kauno rajono mokyklos valdė
35 autobusus, jais į mokyklą buvo vežama apie 1350 mokinių, autobusais reguliariais reisais –
1650, maršrutiniais taksi – 275, specialiaisiais reisais – 33 (64 pav.).
3 500
3 000

Vnt.

2 500

3 375

3 390
2 450

3 305

3 276

3 308

2 156

2 005

2 000
1 500
1 000

940

Į mokyklas kasdien vežamų
mokinių skaičius

2 345

1 030

1 120

1 300

1 658
1 650 Vežamų reisiniais autobusais
mokinių skaičius
Vežamų mokykliniais
autobusais mokinių skaičius

500
0
2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

64 pav. Mokinių pavėžėjimo kaita 2015–2019 m.

09.01.05 uždavinys. Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, didinti vaikų ir jaunimo
užimtumo įvairovę.
Didinant vaikų ir jaunimo užimtumo įvairovę, 2019 m. Vaikų ir jaunimo socializacijos
ir Vaikų vasaros poilsio programoms skirta po 20,0 tūkst. Eur, Psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos programai – 15,0 tūkst. Eur. Vykdytos 96 programos (2018 m. – 76):
46 vasaros poilsio, 27 vaikų ir jaunimo socializacijos, 23 psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
prevencijos. Vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo bei psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos programose, vykstančiose mokyklose visus mokslo metus, mokiniams
sudaromos galimybės veiklos įvairovei, ugdomos mokinių socialinės emocinės kompetencijos,
į veiklas įtraukiami mokiniai iš socialinę riziką patiriančių šeimų. Vaikų vasaros poilsio
programas įgyvendino bendrojo ugdymo mokyklos, neformaliojo švietimo įstaigos, kultūros ir
bendruomenių centrai, viešosios įstaigos ir laisvieji mokytojai. Vasaros poilsio stovyklose
(28 dieninių stovyklų ir 18 turistinių stovyklų) dalyvavo 1324 mokiniai, 439 iš jų – socialiai
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remtini. Birželio–liepos mėnesiais suorganizuotos 2 tarptautinės vasaros mainų programos
Kačerginės daugiafunkciame centre ir Ukrainos Užkarpatės srities eko-natūralistinio centro
moksleivių jaunimo bazėje „Arnika“. Jose dalyvavo 19 Kauno rajono ir 12 Ukrainos
11–14 metų mokinių.
2019 m. Kultūros paso paslaugoms finansuoti panaudota 50,2 tūkst. Eur. Paslaugomis
pasinaudoję bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai patobulino kultūrines kompetencijas,
kultūros vartojimo įpročius, buvo ugdomas jų kūrybingumas ir kritinis mąstymas.
2019 m. 2805 Kauno rajono mokiniai (2018 m. – 2755) dalyvavo 71-oje (2018 m. –
61) Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų akredituotoje programoje. Programoms įgyvendinti
panaudota 305,5 tūkst. Eur (2018 m. – 268,4 tūkst. Eur,) valstybės biudžeto lėšų. Veiklos
kryptys: sportas, šokis, muzika, robotika, informacinės technologijos, kalbos, sveika
gyvensena, ebru menas, šachmatų pamokos ir kt. 2019 m. vienoje neformaliojo vaikų švietimo
programoje dalyvaujančiam vaikui buvo skirta 13,5 Eur per mėnesį.
Mokyklose pagal ugdymo planą įgyvendinamose neformaliojo vaikų švietimo
programose dalyvauja apie 83 proc. mokinių. Buvo organizuoti rajono konkursai (5–7 klasių
mokinių etninės kultūros konkursas „Iš tautos skrynios“, fotografijos konkursas „Žymiausi
Kauno rajono istorijos ir kultūros paminklai“) ir rajoniniai respublikinių mokinių kūrybinių
konkursų turai (Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas
„Tramtatulis“, šalies mokinių folklorinių šokių varžytuvės „Patrepsynė“, Lietuvos moksleivių
liaudies dailės konkursas ,,Sidabro vainikėlis“).
Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklose aktyviai veikė 14 jaunimo organizacijų
(Lietuvos skautija, Lietuvos šaulių sąjunga, Jaunieji šauliai, Borutaičių, Maironiečių draugijos,
Jaunieji ateitininkai, Jūrų skautija „Divytis“, Jaunųjų miško bičiulių sambūris, Aplinkosaugos
klubas „Anemone“, kraštotyrininkai).
Aktyviai veikė mokinių savivalda – organizuoti Kauno r. mokinių tarybų susirinkimai,
mokymai, gerumo akcija „Atverkime širdis“, debatai „Ugdymo(si) kokybės gerinimas bendrojo
ugdymo mokyklose“. Vyko Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tarybų
susitikimas su grupės „G&G Sindikatas“ lyderiu, vokalistu, visuomenės veikėju Gabrieliumi
Liaudansku-Svaru.
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SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (10)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 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, užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai)
ugdyti ar stiprinti socialinius įgūdžius ir gebėjimus. Kauno rajono gyventojams planuojama teikti Lietuvos
Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais numatytą socialinę paramą ir socialines paslaugas.
Socialinės paramos skyrius vykdys socialinių išmokų skyrimą ir administravimą, nustatys specialiųjų poreikių lygį,
planuos ir administruos socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą Kauno rajono gyventojams, organizuos ir
administruos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų finansavimą, būsto pritaikymą
neįgaliesiems, turintiems judėjimo funkcijų sutrikimus, užtikrins neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą.
Socialines paslaugas Kauno rajono gyventojams teiks SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras, socialinės
globos įstaigos, šeimynos, nevyriausybinės organizacijos.

10.01 tikslas. Teikti piniginę socialinę paramą Kauno rajono gyventojams siekiant
sumažinti socialinę atskirtį.
Socialinės paramos skyrius, įgyvendindamas socialinės paramos politiką, užtikrina Kauno rajono
gyventojams Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kauno rajono
savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais norminiais teisės aktais numatytos piniginės socialinės paramos
skyrimą ir mokėjimą.

10.01.01 uždavinys. Užtikrinti socialinės paramos skyrimą ir mokėjimą Kauno
rajono gyventojams.
22. SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Socialinės paramos skyrius 2019 m. skyrė ir mokėjo socialines išmokas, planavo ir
administravo socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą Kauno rajono gyventojams, vykdė
šių paslaugų priežiūrą ir kt.
Nuo sausio 1 d. keitėsi Kauno rajono gyventojų, apgyvendintų institucijose,
teikiančiose globos paslaugas, pensijos, dėl to reikėjo perskaičiuoti asmenų pajamas ir parengti
240 pažymų prie socialinės globos teikimo sutarčių.
Gegužės 4 d. trejų metų laikotarpiui SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro
Šeimos gerovės skyriui įteiktas EQUASS kokybės sertifikatas. Europos socialinių paslaugų
kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra Europos reabilitacijos platformos iniciatyva. Pagal
EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo,
pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje
keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus
plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad
paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos.
Nuo liepos 1 d. Skyrius pradėjo administruoti naują funkciją – Asmens veiklos ir
gebėjimo dalyvauti klausimyno pildymą pensinio amžiaus Kauno rajono gyventojams.
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Nuo rugsėjo 1 d. SBĮ Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namuose pradėta teikti
maitinimo paslauga Čekiškės seniūnijos gyventojams, kuriems dėl nepakankamų pajamų ar kitų
priežasčių sunku pasigaminti maistą savo namuose.
Nuo rugsėjo 15 d. Kauno rajono gyventojams pradėta teikti nauja asmeninio asistento
paslauga – asmenims su fizine ar (ir) kompleksine negalia nuo 16 m. iki pensinio amžiaus.
Valstybinių šalpos išmokų ir transporto išlaidų kompensacijų mokėjimas ir jų
administravimas. Nuo 2019 metų šių funkcijų vykdymą ir administravimą perėmė Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdyba. Fondui perduota 1630 gyventojų bylų (13 lentelė).
Skyriuje mokama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija ir priežiūros (pagalbos)
tikslinė kompensacija. 2019 m. panaudota 4212,5 tūkst. Eur ir tikslinių kompensacijų
administravimui – 87,9 tūkst. Eur.
Nuo 2019-07-01 vykdoma nauja funkcija – dalyvavimas vertinant asmens
savarankiškumą kasdienėje veikloje. Užpildyti 386 klausimynai ir šios funkcijos
administravimui panaudota – 22,5 tūkst. Eur.
13 lentelė Valstybinių šalpos išmokų ir transporto išlaidų kompensacijų mokėjimas ir jų
administravimas 2015–2019 m.
2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Suma
Suma
Suma
Suma
Suma
Gavėjų
Gavėjų
Gavėjų
Gavėj
Gavėjų
tūkst.
tūkst.
tūkst. E
tūkst.
tūkst. Eu
sk.
sk.
sk.
ų sk.
sk.
Eur
Eur
ur
Eur
r

Išmokos pavadinimas

Šalpos išmokos

3695

6608,0

3727

6961,0

3833

7067,0

Transporto išlaidų ir spec. lengvojo
automobilio įsigijimo išlaidų
kompensacijos

136

21,0

143

24,0

135

Šalpos išmokų administravimas

-

128,0

-

130,0

Tikslinės kompensacijos

-

-

-

-

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

-

-

-

-

7045,0

3870

7385,0

Iš viso: 3831

3788 7256,0

-

-

22,0

138

22,0

-

-

-

133,0

-

124,0

-

-

-

-

-

-

2195

4212,5

-

-

-

-

110,4

2195

4322,9

3968

7489,0

3926 7651,0

Vienkartinei valstybės paramai ir kompensacijoms mokėti 2019 m. paskirstyta
1071,3 tūkst. Eur:
➢ vienkartinė valstybės parama skirta 6 užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos
Respublikos piliečių palaikams parvežti, skirta 12,5 tūkst. Eur;
➢ nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir paskui
vykdytos SSRS agresijos, ir jų šeimoms, 4 asmenims išmokėta 1,2 tūkst. Eur.
➢ Socialinei paramai mokiniams (mokinio aprūpinimas mokinio reikmenimis) iš
valstybės biudžeto lėšų tikslinių dotacijų 2019 m. panaudota 123,8 tūkst. Eur 1629 gavėjams,
kai 2018 m. panaudota 90,5 tūkst. Eur 1589 gavėjams.
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Išmoka vaikui ir jos administravimas.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. universali išmoka vaikui didėjo nuo 30,02 Eur (0,79 BSI
dydžio) iki 50,16 Eur (1,32 BSI dydžio), neįgaliems vaikams – iki 69,92 Eur (1,84 BSI dydžio).
Vaiko pinigai buvo mokami visiems vaikams nuo gimimo iki 18 m. Išmoka vaikui taip pat buvo
mokama ir iki 21 m., jeigu vaikas mokėsi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir
besimokančius profesinio mokymo įstaigose, jeigu į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo
programa. Šeimos, kurios augino ir (ar) globojo 1 arba 2 vaikus, gavo papildomai skiriamą
išmoką vaikui, jeigu 2019 m. šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį buvo mažesnės negu
1,5 VRP (183 Eur). Taip pat šeimos, kurios augino ir (ar) globojo tris ir daugiau vaikų, gavo
papildomai skiriamą išmoką vaikui, nevertinant gaunamų pajamų. Papildoma išmoka vaikui
nuo 2019 m. sausio 1 d. didėjo nuo 15,20 Eur (0,40 BSI dydžio) iki 20,14 Eur (0,53 BSI dydžio).
Vienkartinė išmoka gimus vaikui 2019 metais išmokėta 1300 gyventojų
(2018 m. – 1310). Vienkartinėms išmokoms nėščiai moteriai, vienkartinėms išmokoms vaikui,
išmokoms vaikui, globos (rūpybos) išmokoms ir vienkartinėms išmokoms įsikurti mokėti ir
administruoti 2019 m. buvo skirta ir panaudota 14571,4 tūkst. Eur, t. y. 65,5 proc. daugiau negu
2018 m. (8801,2 tūkst. Eur). Dėl išmokos vaikui 2019 m. kreipėsi 19 742 gavėjai (2018 m. –
23 268) (65 pav. ir 14 lentelė).
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14 lentelė Išmokos vaikams ir jų administravimas 2015–2019 m.
2015 m.

Išmokos
pavadinimas

2016 m.

2017 m.

Suma,
Gavėjų
Suma,
Gavėjų
Suma,
Gavėjų
Gavėjų
tūkst. Eu
skaičius tūkst. Eur skaičius tūkst. Eur skaičius
skaičius
r

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
Išmoka
besimokančio ar
stud. asmens vaiko
priežiūrai
Išmoka gimus vienu
metu daugiau kaip
vienam vaikui
Išmoka įvaikinus
vaiką
Iš viso:

2019 m.

2018 m.
Suma,
tūkst. Eur

Gavėjų
skaičius

-

Suma,
tūkst. Eur

-

47,3

-

44,2

-

66,5

-

144,4

169

12,8

138

10,5

118

9,0

118

9,0

119

9,0

1142

476,9

1199

501,6

1159

484,5

1310

547,6

1300

543,8

2180

508,3

1892

439,4

3440

797,7

23268

7282,5

19742

13023,7

272

441,3

269

431,7

263

426,6

246

397,9

239

374,0

52

48,2

56

50,8

67

41,9

65

52,4

83

62,6

1

0,5

0

0,0

1

0,5

152

262,9

154

270,5

146

260,7

-

160,5

-

-

-

43,6

129

99,3

-

-

-

-

9

19,8

14

33,4

17

52,0

-

-

-

-

32

40,3

73

60,0

72

64,7

-

-

-

-

-

3

3,5

6

19,9

20311

8801,2

21725

14571,4

24

3839

1578,4

-

3683 1577,5

5241 2149,7

Socialines pašalpas per mėnesį vidutiniškai gavo 1545 Kauno rajono gyventojai.
Išmokos šiai pašalpai siekė 1220,9 tūkst. Eur. Kompensacijoms už šildymą, karštą vandenį
mokėti ir administruoti 2019 m. buvo skirta 369,9 tūkst. Eur. Kompensaciją gavo 1918
gyventojų (15 lentelė ir 66 pav.). Per 2019 metus gyventojams buvo išduota 591 pažyma apie
gaunamas išmokas Kauno rajono savivaldybėje.
15 lentelė Socialinės išmokos ir kompensacijos 2015–2019 m.
Išmokos
pavadinimas
Socialinė
pašalpa
Kompensacijos
už būsto
šildymą, šaltą
ir karštą
vandenį, iš jų:
kietojo ir kt.
kuro rūšimis
centralizuotu
šildymu ir
dujomis
Iš viso:

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2019 m.

2018 m.

Gavėjų
sk.

Suma,
tūkst. Eur

Gavėjų
sk.

Suma,
tūkst. Eur

Gavėjų
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66 pav. Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus ir lėšų socialinei pašalpai išmokėti

sumos kaita 2015–2019 m.

Būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens (centralizuotai ir kt. kuro rūšims) išlaidų
kompensacijos 2019 m. buvo išmokėtos 1918 rajono gyventojų, t. y. 0,5 proc. gyventojų
mažiau nei 2018 m. (1927). Apie 40 proc. visų šildymo išlaidų kompensacijų sudaro
AB „Kauno energija“ priskaičiuotos kompensacijos už centralizuotą šildymą, kurioms
didžiausią įtaką turėjo šilumos kaina. 2019 m. AB „Kauno energija“ vidutinė šilumos kaina
(0,0414 Eur už kWh be PVM) buvo 8 proc. mažesnė nei 2018 m. (0,0448 Eur už kWh be PVM),
dėl to Kauno r. gyventojams atitinkamai skirtos mažesnės kompensacijų sumos. Likusią dalį,
daugiau nei pusę (55 proc.), sudaro kompensacijos už malkas. Kauno rajono savivaldybės
taryba, atsižvelgusi į rinkos kainas, 2019 m. spalio mėn. patvirtino malkų kainas (2018 m.
spalio mėn. buvo patvirtinta 47,65 Eur/m3, dabar 39,22 Eur/m3). 2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojo
daugiau nei 10 proc. sumažinti kuro sąnaudų būstui šildyti normatyviniai dydžiai. Dėl šių
priežasčių šildymo išlaidų kompensacijos už malkas Kauno r. gyventojams sumažėjo apie
20 proc. (2019 m. išmokėta 203 tūkst. Eur, kai tuo tarpu 2018 m. – 253 tūkst. Eur). Bendra
išmokėtų kompensacijų suma sumažėjo 18,36 proc. lyginant su praėjusių metų atitinkamu
laikotarpiu (2019 m. išmokėta 369,9 tūkst. Eur kompensacijų, kai tuo tarpu 2018 m. –
453 tūkst. Eur).) (67 pav.).
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Gyventojų telkimas visuomenei naudingai veiklai atlikti. Visose Kauno rajono
seniūnijose socialinės pašalpos gavėjai buvo aktyviai telkiami visuomenei naudingai veiklai
atlikti. 2019 m. atlikti visuomenei naudingą veiklą buvo siųstas 1561 gyventojas. 2018 m.
visuomenei naudingą veiklą seniūnijose atliko 1509 gyventojai.
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo administravimas. Socialinės paramos skyrius,
vykdydamas Neveiksnaus asmens būklės peržiūrėjimo funkciją: tikrino neveiksnių asmenų
bylas, rengė posėdžių medžiagą, surašė protokolus, siuntė užklausas į įstaigas, priėmė
sprendimus dėl tikslingumo kreiptis į teismą, vedė registrą, informavo asmenis apie Neveiksnių
asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos priimtus sprendimus. Kauno rajono Neveiksnių asmenų
būklės peržiūrėjimo komisija 2019 m. inicijavo 70 bylų peržiūrėjimo atvejų, užbaigė 60 asmenų
bylų peržiūras. 2018 m. gauti 93 prašymai įvertinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi
(2018 m. – 88 prašymai). Teismui parengė ir pateikė 83 išvadas, 2018 m. – 80 išvadų (68 pav.).
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68 pav. Neveiksnių asmenų būklės nustatymo ir peržiūrėjimo skaičiaus kaita 2016–2019 m.

Dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų
apmokėjimo nustatymo 2019 m. kreipėsi 517 gyventojų, skirta 83,4 tūkst. Eur, 2018 m. skirta
80,7 tūkst. Eur ir priimti 745 prašymai.
Socialinės paramos skyrimo komisija 2019 m. vienkartinei piniginei socialinei
paramai iš Savivaldybės biudžeto panaudojo 216,4 tūkst. Eur, 2018 m. skirta 161,6 tūkst. Eur.
Valstybės antrojo laipsnio pensijai skirti per 2019 m. buvo priimti 9 gyventojų
prašymai, kurie užaugino 5 ir daugiau vaikų iki 7 metų (2018 m. – 13 gyventojų).
10.02 tikslas. Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą.
Socialinės paramos skyrius, įgyvendindamas socialinių paslaugų politiką, planuoja ir organizuoja
socialinių paslaugų teikimą Kauno rajono gyventojams iš Savivaldybės biudžeto lėšų, Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų, specialiųjų tikslinių dotacijų ir kt. Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis
suteikiama pagalba asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai
neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos)
gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras ir socialinės globos
įstaigos užtikrina teikiamų socialinių paslaugų tęstinumą, gerina jų kokybę ir plečia paslaugų tinklą.
Teikiant socialines paslaugas Socialinės paramos skyrius skatina dalyvauti Kauno rajone veikiančias
nevyriausybines organizacijas.
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10.02.01 uždavinys. Skatinti socialinės atskirties mažinimą ir socialinės integracijos
didinimą.
Nuo 2019 m. spalio pradėta teikti nauja socialinė paslauga – asmeninio asistento
paslauga. Paslauga teikiama asmenims nuo 16 m. iki pensinio amžiaus, iki 4 valandų per parą,
7 dienas per savaitę. Asmeninio asistento paslaugas teikia Savivaldybės partnerė – Kauno
krašto neįgaliųjų sąjunga. 2019 m. asmeninio asistento paslauga buvo teikiama 8 asmenims su
fizine ar (ir) kompleksine negalia. Asmeninis asistentas gali teikti šias paslaugas:
•

pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną

kasdieniame gyvenime;
•

individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis,

maudytis, naudotis tualetu ir kt.);
•

lydėti asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės

institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio leidimo vietą;
•

organizuoti asmens maitinimą (pamaitinti, pakelti ir palaikyti daiktus);

•

suteikti individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant

užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir
orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais
ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).
Socialinės paramos skyrius 2019 m. organizavo dienos socialinės globos paslaugų
teikimą gyventojams. Šios paslaugos buvo perkamos iš Negalią turinčių asmenų centro „Korys“
8 Kauno rajono neįgaliesiems; iš Vilijampolės socialinės globos namų – 2 sunkią negalią
turintiems asmenims; iš Kauno „Arkos“ bendruomenės – 6 negalią turintiems asmenims; iš
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos
ligoninės „Lopšelis“ – 4 negalią turintiems vaikams.
Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose (asmenims su negalia) paslauga
buvo perkama 4 (2018 m. – 6) asmenims iš Dovainonių darbo terapijos centro paramos ir
labdaros fondo.
Socialinės priežiūros ir įgūdžių ugdymo paslauga asmenims, turintiems negalią, buvo
perkama iš Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ – 3 (2018 m. – 3).
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos 2019 m. buvo suteiktos
84 asmenims (2018 m. – 105). Šios paslaugos 2019 m. buvo teikiamos iš viso 233 suaugusiems
asmenims ir 85 vaikams, netekusiems tėvų globos. Socialinės globos teikimo sutartys
pasirašytos su 47 socialinių paslaugų įstaigomis. Buvo priimti 22 prašymai dėl dienos socialinės
globos paslaugos teikimo asmens namuose.
Socialinėms paslaugoms teikti 2019 m. skirta 1135,0 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto
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Tukst. Eur

lėšų, 2018 m. – 950,0 tūkst. Eur, 2017 m. – 868,0 tūkst. Eur (69 pav.).
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2019 m. būsto pritaikymui neįgaliesiems Kauno rajone skirta 12,0 tūkst. Eur
Savivaldybės biudžeto lėšų ir 17,9 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Kauno rajono
savivaldybės administracija organizuoja būsto pritaikymo darbus Kauno rajono gyventojams,
turintiems negalią. Pagal sudarytas eiles (1-oje eilėje įrašyta 15 asmenų, 2-oje eilėje – 1) ir gautą
finansavimą būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo darbai 2019 m. pritaikyti 3 būstų
neįgaliesiems iš Karmėlavos, Neveronių ir Garliavos seniūnijų. Neįgaliesiems pritaikytos
vonios patalpos ir įrengti keltuvai patekti į būstą, įrengtas turėklas ir apšvietimas, įsijungiantis
nuo judesio.
2019 m. būsto pritaikymui vaikams, turintiems sunkią negalią, panaudota
10,3 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, programoje dalyvavo 6 šeimos.
Nuo 2017 m. liepos mėn. įgyvendinamas projektas „Kauno rajono bendruomeniniai
šeimos namai“, kuris finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projektu
„Kauno rajono bendruomeniniai šeimos namai“ siekiama sudaryti sąlygas Kauno rajone
gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas kuo arčiau šeimos
gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes. 2019 m. buvo organizuota
21 pozityvios tėvystės mokymų grupė tėvams, auginantiems įvairaus amžiaus vaikus. Po
pozityvios tėvystės mokymų vyko dvi tėvų paramos grupės (Šeimos klubai); paskaitos tėvams
pagal pageidaujamas temas; šeimos tarpusavio santykių gerinimo žygiai; streso valdymo grupės
– savaitgalio dienos stovyklos

tėvams.

Psichologo-psichoterapeuto

konsultacijomis

pasinaudojo 237 asmenys. Šeimoms buvo teikiamos mediacijos, pedagogo, socialinio
darbuotojo konsultacijos. Teikiama vaikų priežiūros paslauga (vaikams nuo trejų metų, tuo
metu, kai jų tėvai (įtėviai, globėjai) dalyvauja mokymuose, individualiose konsultacijose);
pavėžėjimo paslauga, kuria pasinaudojo apie 79 asmenys. Paaugliams organizuojamos streso
valdymo grupės – savaitgalio stovyklos; šeimoje reikalingų bendravimo ir bendradarbiavimo
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įgūdžių lavinimo grupės savaitgalio stovyklos; vaikinų / merginų lytiškumo ugdymo grupės.
Per 2019 m. paslaugos suteiktos 803 asmenims. Paslaugas teikė Savivaldybės partnerė –
VšĮ „Darnūs namai“.
Socialinių paslaugų teikimas vaiko gerovės centre „Gynia“.
Vaiko gerovės centrui „Gynia“ (toliau – VGC „Gynia“) 2019 m. skirtas biudžetas
buvo 536,1 tūkst. Eur. 2019 m. patvirtinti 33 etatai.
Vaiko ir krizių skyriuje įsikūrę 3 šeimynos, kurios atitinka socialinės globos normų
reikalavimus. Šeimynose 2019-01-01 gyveno 26 vaikai, o 2019-12-31 gyveno 18 vaikų,
netekusių tėvų globos. VGC „Gynia“ yra paruoštos vietos krizę išgyvenantiems vaikams, kurie
priimami bet kuriuo paros metu.
Įgyvendinant ES projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir
bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ 19 darbuotojų
sėkmingai baigė pagrindinę ir specializuotą globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir
bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK.
VGC „Gynia“ Globos skyriaus darbuotojai teikė konsultavimo, informavimo ir kitas paslaugas:
norintiesiems globoti – 195 kartus, globėjams (rūpintojams) – 1268 kartus, globėjams,
nesusijusiems giminystės ryšiais, teikiantiems paslaugas (buvę socialiniai globėjai) –
992 kartus, globėjams giminaičiams – 806 kartus, globojamiems (rūpinamiems) vaikams –
713 kartų, kitiems asmenims – 1594 kartus.
VGC „Gynia“ organizavo laikinojo atokvėpio paslaugas globėjams ir šeimynų
dalyviams. Per 2019 m. suteiktos 145 kalendorinės dienos laikinojo atokvėpio paslaugų.
2019 m. organizuotos 3 mokymų grupės pagal GIMK programą: 18 šeimų pasirengė
tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais, 4 asmenys vykdyti socialinės globos (priežiūros)
paslaugas. Parengtos išvados dėl asmenų tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais) ir įtėviais, dėl
fizinio asmens pasirengimo teikti budinčio globotojo paslaugas, sutuoktinio vaiko įvaikinimui,
dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis, dėl globos kokybės vertinimo
ir kt. – iš viso 60 asmenų ir 35 šeimoms.
Įgyvendinant ES projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai,
globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumas plėtra“ dirbantys psichologai
teikė paslaugas globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams,
įtėviams, šeimynų dalyviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems, įvaikintiems vaikams. Nuo
2019-03-01 43 globojamiems (rūpinamiems) vaikams suteiktos 406 psichologo konsultacijos;
15 globėjų suteiktos 64 psichologo konsultacijos.
Socialinių paslaugų teikimas.
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SBĮ Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namuose 2019 m. pabaigoje gyveno
30 gyventojų, iš jų 22 – stacionarių paslaugų gavėjai ir 8 savarankiško apgyvendinimo paslaugų
gavėjai. Gyventojų socialinei globai ir priežiūrai teikti 2019 m. panaudota 238,3 tūkst. Eur
(iš jų: 90,5 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų, 78,0 tūkst. Eur spec. lėšų, 69,8 tūkst. Eur
valstybės lėšų).
2019 metais Įstaiga pradėjo teikti maitinimo paslaugą nepasiturintiems Čekiškės
seniūnijos gyventojams, kurie dėl nepakankamų pajamų ar kitų priežasčių negali maitintis savo
namuose. Maitinimas organizuojamas Įstaigoje tris kartus per savaitę. Savivaldybės tarybos
patvirtinta vieno maitinimo kaina – 2,17 Eur.
SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras Kauno rajono gyventojams teikia
bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas:
➢ aprūpina techninės pagalbos priemonėmis: 2019 m. išduota 310 techninės pagalbos
priemonių, jų poreikis patenkintas 96,57 proc.;
➢ Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas 2019 m. Kauno rajono
gyventojams skyrė 25,36 tūkst. maisto paketų;
➢ specialiojo transporto paslauga gydymosi ir reabilitacijos atvejais 2019 m. suteikta
93 Kauno rajono gyventojams (260 kartų);
➢ 2019 metais asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus
vertinimai atlikti 107 kartus;
➢ sveikatos stiprinimo ir palaikymo veiklose 2019 m. dalyvavo 284 senyvo amžiaus
ir neįgalūs Kauno rajono gyventojai iš 25 Kauno r. seniūnijų, meninio užimtumo veiklose
dalyvavo 28 asmenys iš 3 seniūnijų;
➢ 2019 m. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas gavo 67 sunkią
negalią turintys asmenys (iš jų: 3 vaikai, 14 darbingo amžiaus asmenų ir 50 senyvo amžiaus
asmenų, turinčių negalią);
➢ pagalba į namus paslaugą gavo 214 asmenų (167 asmenims paslaugos tęsiamos nuo
2018 m. (7 šeimoms) ir 47 naujiems klientams (70 pav.).
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70 pav. Pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

Šeimos gerovės skyriaus Pagalbos šeimai tarnyba teikė socialines paslaugas
308 šeimoms, patiriančioms sunkumų, atvejo vadyba taikyta 333 šeimoms. Šeimos gerovės
skyriaus Vaikų dienos centrą lankė 19 vaikų, gyvenančių Domeikavos ir Lapių seniūnijose.
Krizių

centre

teikiamos

apgyvendinimo

paslaugos:

nakvynės

suteikimas,

informavimas, konsultavimas, psichologo konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas,
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas. 2019 m. apgyvendinimo paslaugas gavo
28 moterys su 36 vaikais. Laikino apnakvindinimo paslaugos Krizių centre 2019 m. suteiktos
10 klientų su 7 vaikais.
Kauno rajone gyvenantiems vaikams su negalia Dienos socialinės globos centre
teikiamos paslaugos: socialinės globos paslaugas gavo 16 neįgalių vaikų (2018 m. – 19 vaikų);
bendrąsias socialines paslaugas – 23 vaikai (2018 m. – 22 vaikai); socialinių įgūdžių ugdymo
ir palaikymo paslaugas – 7 vaikai (2018 m. – 7 vaikai).
SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras 2019 m. vykdė projektus:
➢ Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Integralios pagalbos į namus
teikimas Kauno rajone“. Projekto tikslas – plėtoti integralią pagalbą sunkią negalią turintiems
vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą jų šeimoms bei
gerinti šių paslaugų prieinamumą Kauno rajone.
➢ Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Garliavos vaikų
dienos centras“. Projekto tikslas – mažinti vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, socialinę
atskirtį, organizuoti laisvalaikio ir užimtumo veiklas.
➢ ES projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės
sistemą“. Šios sistemos iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, paslaugų
teikėjai skatinami vystytis ir gerinti aptarnavimo kokybę. SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų
centras – pirmoji įstaiga Kauno apskrityje, gavusi sertifikatą. Gegužės 9 d. Vilniuje įvyko
konferencija „Socialinių paslaugų kokybės gerinimo, taikant EQUASS kokybės sistemą,
galimybės ir rezultatai“, kurioje įteikti EQUASS Assurance sertifikatai pirmosioms
19 bandomajame diegime dalyvavusioms ir sėkmingai auditą praėjusioms įstaigoms.
➢ Partnerio teisėmis dalyvavo Kauno kolegijos vykdomo projekto „Vaikų, turinčių
kompleksinę negalią, sveikatos stiprinimas fiziniu ir psichosocialiniu požiūriu“, iš dalies
finansuojamo Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, veiklose. Projekto
tikslas – stiprinti vaikų, turinčių kompleksinę negalią, sveikatą fiziniu ir psichosocialiniu
požiūriu. Projekte dalyvavo 60 vaikų, turinčių negalią, taip pat 120 tėvų. Suorganizuotos
2 savipagalbos ir supervizijų grupės, kurios susitiko po 3 kartus. Vyko 12 konsultacijų ir
mokymų tėvams. Suorganizuotos 3 edukacinės savaitgalio stovyklos Birštono „Eglės“
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sanatorijoje. Išleista knygelė „Praktiniai patarimai tėveliams, auginantiems negalią turintį
vaiką“.
➢ Partnerio teisėmis dalyvavo Kauno rajono viešosios bibliotekos vykdomo ES
projekto „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas,
mažinant socialinę atskirtį“ veiklose. Projekto tikslas – viešojoje bibliotekoje vykdomomis
inovatyviomis edukacinėmis veiklomis pagerinti vietos gyventojų socialines ir ekonomines
gyvenimo sąlygas, mažinant socialinę atskirtį, didinant užimtumo galimybes ir bendruomenės
narių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenės, verslo ir valdžios ryšius.
➢ 2019 m. „GentleTeaching“ metodo diegimas Dienos socialinės globos centre.
Psichologė iš Olandijos Simone Schipper vedė mokymus apie Lietuvoje dar naują
„GentleTeaching“ metodą, skirtą dirbti su negalią turinčiais žmonėmis. Šio metodo pagrindinis
tikslas yra ugdyti, mokyti ir suteikti bendravimo, artimo santykio ir bendruomeniškumo jausmą
tiems, kurie vienaip ar kitaip patiria atsiribojimą, izoliaciją ir vienatvę. „GentleTeaching“
metodas yra grindžiamas tuo, kad visi asmenys turi teisę jaustis saugūs ir vertinami tiek savo
namuose,

tiek

su

savo

šeimomis

ir

globėjais,

tiek

ir

darbe

ar

mokykloje.

2019 m. rugsėjo 17–19 dienomis skyriaus Dienos socialinės globos centro vedėjas socialiniams
reikalams, socialinis darbuotojas ir vyr. kineziterapeutas dalyvavo tarptautinėje metodo
konferencijoje „GentleTeaching“ Belgijoje, Gento mieste. Konferencijoje dalyvavo 288
dalyviai iš 14 skirtingų pasaulio šalių. Konferencijos metu Dienos socialinės globos centro
specialistai vedė praktinę veiklą ir dalijosi patirtimi, sukaupta dirbant dienos centre su negalią
turinčiais vaikais.
Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis.
Savivaldybės

administracija

yra

pasirašiusi

bendradarbiavimo

sutartis

su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios teikia socialines paslaugas Kauno rajono
gyventojams:
➢ Asociacijos Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus Kauno rajono vaikų
dienos centrą „Užuovėja“ lanko 40 vaikų iš Samylų ir Taurakiemio seniūnijų. Socialinės
paslaugos teikiamos 5 kartus per savaitę nuo 12 val. iki 18 val. Savivaldybė 2019 m. skyrė
finansavimą dviejų socialinių darbuotojų (2 etatų) darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo
įmokoms finansuoti – 20,1 tūkst. Eur.
➢

Vaikų ir jaunimo centras „Neris“ organizuoja kaimo bendruomenės vaikų ir

paauglių užimtumą ir laisvalaikį, teikia individualią pagalbą vaikams, patiriantiems įvairią
socialinę atskirtį, turintiems bendravimo problemų, skatina ir remia jaunų žmonių sąmoningą
dalyvavimą bendruomenės gyvenime. Centrą lanko 30 vaikų iš Vandžiogalos ir Domeikavos

104

seniūnijų. Kauno rajono savivaldybės administracija 2019 m. skyrė 10,0 tūkst. Eur vieno
socialinio darbuotojo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms finansuoti.
➢ VšĮ „Juventa“ vykdo vaikų dienos centrų veiklą Domeikavos ir Neveronių
seniūnijose. Domeikavos seniūnijoje nuo 2015 m. veikia vaikų dienos centras „Sparnai“.
Centre 26 vaikai mokomi gyvenimo įgūdžių: pasitikėti savimi, pasirūpinti kitu, galvoti, bandyti,
ieškoti, nepasiduoti. Savivaldybė 2019 m. skyrė 10,0 tūkst. Eur socialinio darbuotojo darbo
užmokesčiui ir socialinio draudimo išlaidoms apmokėti. VšĮ „Juventa“ vaikų dienos užimtumo
centras „Neveronys“ nuo 2010 metų teikia socialines paslaugas Neveronių seniūnijoje
gyvenantiems vaikams ir jų šeimoms. Vaikų dienos užimtumo centrą lanko 20 vaikų. Dienos
centre paslaugos vaikams teikiamos visus metus, rengiami įvairūs būreliai (dailės ir darbelių,
šokių, molio, medžio darbų). Savivaldybė 2019 m. skyrė 7,0 tūkst. Eur socialinio darbuotojo
padėjėjo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išlaidoms apmokėti.
➢

Kauno rajono neįgaliųjų draugijos Karmėlavos neįgaliųjų dienos centre

neįgaliesiems, socialinę riziką patiriančioms ir daugiavaikėms šeimoms teikiamos
informavimo, konsultavimo, asmeninės higienos ir priežiūros organizavimo, sociokultūrinės
paslaugos, organizuojamas laisvalaikio užimtumas. Savivaldybė 2019 m. skyrė 7,0 tūkst. Eur
socialinio darbuotojo padėjėjo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išlaidoms apmokėti.
10.02.02 uždavinys. Plėtoti paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje ir gerinti jų
gyvenimo kokybę.
Neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančių organizacijų finansavimas.
2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
įgyvendinti Kauno rajone iš valstybės biudžeto buvo skirta 142,4 tūkst. Eur, iš Savivaldybės
biudžeto 28,5 tūkst. Eur (2,7 tūkst. Eur daugiau negu 2018 m.). Finansavimą projektams gavo
7

organizacijos

(Kauno

krašto

nefrologinių

ligonių

draugija

„Kauno

gyvastis“,

Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba, Kauno rajono neįgaliųjų draugija,
VšĮ LASS pietvakarių centras, Garliavos neįgaliųjų draugija, Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga
ir Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų sąjunga). Paslaugos buvo suteiktos 465 Kauno rajono
gyventojams, turintiems negalią, iš jų: 6 vaikams ir 41 šeimos nariui. Projektų įgyvendinimo
metu buvo sukurtos 47 darbo vietos, iš jų – 15 savanorių. Buvo teikiamos šios socialinės
reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems: neįgaliųjų dienos užimtumas; individuali pagalba
neįgaliajam; neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose;
pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.
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KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTOJIMO PROGRAMA (11)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 m. veiklos plano 11 programą
„Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“ koordinuoja ir įgyvendina Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.
Vykdant programą siekiama sudaryti sąlygas visų amžiaus grupių gyventojams užsiimti kūno kultūra ir
sportu. Taip pat vykdant šią programą norima plėtoti neformaliojo ugdymo – sporto mokymo įstaigų tinklą,
talentingų sportininkų paiešką, nuoseklų meistriškumo didėjimą, besimokančio jaunimo užimtumo per kūno
kultūrą ir sportą. Rengti masinius sporto renginius, siekti sudaryti geresnes sąlygas žmogaus sveikatai stiprinti ir
harmoningai asmenybei ugdyti. Išlaikyti sporto mokyklose esamų sporto šakų skaičių.

11.01 tikslas. Įgyvendinti valstybinę kūno kultūros ir sporto programą Kauno
rajone.
11.01.01 uždavinys. Organizuoti „Sporto visiems“ renginius.
23. KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS
2019 m. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Sporto poskyris, vykdydamas Kūno
kultūros ir sporto plėtojimo programą, suorganizavo ir vykdė per 450 sportinių varžybų ir
renginių, kuriuose dalyvavo per 23 tūkstančius įvairaus amžiaus gyventojų. Dvylikti metai
vykdomos rajono seniūnijų sporto žaidynės, joje dalyvavo apie 460 dalyvių. Rajono gyventojai
aktyviai dalyvavo krepšinio, tinklinio, smiginio, futbolo, šaudymo, šaškių, šachmatų varžybose,
iš viso jose pasirodė komandos iš 16 rajono seniūnijų. Skyrius organizavo žmonių su negalia
sporto žaidynes. Jose dalyvavo visos 25 rajono seniūnijos.
Organizavo ir vykdė Savivaldybės administracijos darbuotojų su šeimomis dviračių
žygius, žygį vikingų laivais, kitas sporto šventes. Taip pat organizavo geriausių Kauno rajono
sportininkų ir komandų dalyvavimą respublikinėse, Europos ir pasaulio sporto varžybose.
Parengti Kauno rajono seniūnijų sporto žaidynių, gimnazijų / progimnazijų,
pagrindinių mokyklų ir pradinių klasių mokinių sporto žaidynių, įvairių sporto šakų taurių,
turnyrų, čempionatų nuostatai, organizuotos ir vykdytos varžybos. Pagal galimybes buvo
sudarytos sąlygos Kauno rajono komandoms dalyvauti respublikinėse, Europos ir pasaulio
varžybose, tarptautiniuose turnyruose. Specialistai dalyvavo Kultūros, švietimo ir sporto
skyriaus įvairiose komisijose, darbo grupėse.
2019 m. kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos vykdė projektų konkursą „Neįgaliųjų integraciją per kūno kultūrą ir sportą“. Pagal
konkursui pateiktas paraiškas finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti
neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklai neįgaliųjų socialinės integracijos priemonei
įgyvendinti. 2019 m. sausio–gruodžio mėn. veiklos vyko Kauno rajono seniūnijose. Kiekvieną
savaitę žmonėms su negalia buvo vykdomos įvairios fizinio aktyvumo veiklos: mankštos,
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judesių terapijos pamokos, plaukimas ir fiziniai pratimai vandenyje, sporto šakų (vežimėlio
krepšinio, lengvosios atletikos, smiginio, šachmatų, šaškių, šaudymo, bočios, rankų lenkimo ir
kt.) treniruotės, taip pat buvo dalyvaujama Respublikinėse sporto varžybose. Į nuolatinę fizinio
aktyvumo veiklą įtraukti 167 neįgalieji.
2019 m. finansuoti ir vykdomi 26 projektai pagal „Kūno kultūros ir sporto projektų
įgyvendinimo iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto programą“. Kauno rajone vyko fizinio
aktyvumo ir sporto renginiai: Tarptautinis 3 x 3 krepšinio turnyras „District Kaunas Challenger
2019“; Lietuvos atviras grappling imtynių čempionatas; Jubiliejinis 10-asis naktinis krepšinio
turnyras „Ežerėlis 2019“; Tarptautinis vaikų krepšinio turnyras „Kalėdinė taurė 2019“ Kauno
rajono mero taurei laimėti; 2019 m. Kauno rajono atviras aerobinės gimnastikos čempionatas;
Tradicinis 46-asis tarptautinis ralis „Kauno ruduo 2019“ Kastyčiui ir Arvydui Girdauskams
atminti ir kt.
Visiems Kauno rajono gyventojams buvo suteiktos galimybės dalyvauti įvairiose
fizinio aktyvumo veiklose: krepšinio, tinklinio, futbolo, automodelių, jogos, smiginio, riedučių,
šiaurietiško ėjimo, fizinių pratimų ir kt.
11.01.02 uždavinys. Tobulinti sporto mokymo įstaigų veiklą.
Sporto mokykloje dirba 28 mokytojai, kurie propaguoja 11 sporto šakų. Treniruotes
lanko 870 mokinių. Mokyklos veikla paremta bendravimu su bendrojo ugdymo mokyklomis,
sporto organizacijomis, Garliavos sporto ir kultūros centru, bendruomenėmis.
Dziudo ir jojimo sporto mokykloje dirba 12 trenerių, jie ugdė 214 sportininkų. 2019 m.
Dziudo ir jojimo mokykla surengė penkias tradicines varžybas, jose dalyvavo per
600 sportininkų.

Vnt.

Iš viso Kauno rajono sporto mokyklas 2019 m. lankė 1084 vaikai (71 pav.).
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2018 m.

2019 m.

Vaikų, lankančių sporto mokyklas, skaičiaus kaita 2015–2019 m.

Sporto poskyris rinko informaciją apie rajone veikiančių sporto klubų veiklą: 2019 m.
veiklą vykdė 38 sporto klubai. Jie sutelkę dziudo, krepšinio, futbolo, tinklinio, dvikovinių
sporto ir techninių sporto šakų entuziastus. Sporto klubuose sportavo per 2000 gyventojų.
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2019 m. vyko Kauno rajono bendrojo ugdymo įstaigų II klasių mokinių mokymo
plaukti programa, joje dalyvavo 888 mokiniai. Šios programos metu dalyviai per 18 pamokų
baseine buvo išmokyti plaukimo pradmenų ir saugaus elgesio vandenyje.
Sporto poskyris kuravo Sporto mokyklos, Dziudo ir jojimo sporto mokyklos,
Garliavos sporto ir kultūros centro veiklą, stebėjo treniruotes, bendradarbiavo sudarant sutartis
su kitomis įstaigomis. 195 sportininkams pagal jų pasiektus rezultatus varžybose buvo suteiktos
įvairaus lygio sportininkų meistriškumo pakopos.
11.01.03 uždavinys. Tobulinti sporto infrastruktūrą.
2019 metais rekonstruoti Neveronių gimnazijos ir Garliavos Jonučių progimnazijos
stadionai. Atnaujintas sporto aikštynas Linksmakalnyje. Pradėta stadiono rekonstrukcija
Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje. Naujai įrengtas treniruoklių aikštynas prie
Babtų gimnazijos. Renovuota stalo teniso sporto salė Garliavoje. Modernizuota Garliavos
sporto ir kultūros centro apšvietimo sistema. 2019 metais įrengta 4,3 kilometro dviračių takų:
iš jų 2,6 km – Kačerginė–Zapyškis ir 1,7 km – Neveronyse, Krašto g. Parengti projektai dėl
keturių stadionų rekonstrukcijų. 2020 metais bus rekonstruojami sporto aikštynai, esantys prie
Babtų gimnazijos, Raudondvario gimnazijos, Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos ir
Karmėlavoje prie Balio Buračo gimnazijos. Parengti dokumentai ir projektas dėl automodelių
trasos įrengimo Čekiškėje. Taip pat planuojama vykdyti daugiafunkcinių sporto aikštynų
dangos atnaujinimo programą.
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KELIŲ PRIEŽIŪROS IR VIEŠOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ
ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (12)
Kauno rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 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, saugių eismo sąlygų užtikrinimas, keleivių vežimas
visuomeniniu transportu.

12.01 tikslas. Užtikrinti darnų transporto vystymąsi.
12.01.01 uždavinys. Pagerinti kelių ir gatvių dangą ir padidinti eismo saugumą.
24. KELIŲ IR TRANSPORTO SKYRIUS
Kelių priežiūra ir plėtra. Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių)
rekonstrukcijai, remontui, priežiūrai ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2019 m. skirta
3682,9 tūkst. Eur Kelių priežiūros ir plėtros (toliau – KPP) programos lėšų; 2511,2 tūkst. Eur –
Savivaldybės biudžeto lėšų, iš jų 205,2 tūkst. Eur skirti Europos Sąjungos struktūrinių fondų
projektams finansuoti; 477,7 tūkst. Eur – ES struktūrinių fondų lėšos; 381,9 tūkst. Eur –
gyventojų ir įmonių parama (72 pav.).
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72 pav. Lėšų, skirtų Kauno rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstrukcijai, remontui, priežiūrai

ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, kaita 2015–2019 m.

Iš viso Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstrukcijai,
remontui, priežiūrai ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2019 m. skirta 7053,7 tūkst. Eur,
0,17 proc. mažiau nei 2018 m. (7066,0 tūkst. Eur) (16 lentelė).
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16 lentelė 2019 m. Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstrukcijai,
remontui, priežiūrai ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti skirtos lėšos ir atlikti darbai

Eil.
Nr.

Atlikti darbai

1.

Skirtas finansavimas

2.
3.
4.
5.

Mato vnt.

2019 m. skirtas finansavimas ir už gautas lėšas
atliktų darbų kiekis
ES
KPP
KRS ir
projektų
programos
paramos
su KRS
Iš viso
lėšos
lėšos
kofinans.
lėšos

tūkst. Eur

3684,1

2119,9

859,6

6663,6

Įrengtos naujos asfalto dangos

km

10,5

12,5

3,8

26,8

Atnaujintos senos asfalto dangos

km

4,5

km

0,7

Įrengta, atnaujinta pėsčiųjų ir
dviračių takų, šaligatvių
Įrengta ir atnaujinta automobilių
stovėjimo aikštelė

6.

Užtaisyta duobių

7.

Įrengta apsauginių kelio atitvarų

8.

Pažymėta kelio linijų

9.

Atnaujintos ir pažymėtos ženklu
„Apsaugok mane“ pėsčiųjų perėjos

4,5
2,3

5,5

8,5

vnt.
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404

404

kv. m
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400
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vnt.

85

8

93

Kauno rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis pagal 2019 m. gruodžio mėn.
seniūnijų pateiktus duomenis yra apie 1735,5 km, iš jų: 537,5 km – asfaltuoti (31 proc.),
940,6 km – žvyrkeliai (54,2 proc.), 257,4 km – grunto (be dangos) kelių (14,8 proc.) (73 pav.).
Grunto keliai
15%

Asfalto danga
31%

Žvyrkeliai
54%

73 pav. Kauno rajono kelių ir gatvių dangos 2019 m.

12.01.02 uždavinys. Gerinti rajono gyventojų pervežimą.
Kauno rajone keleiviai vežami vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo
autobusų ir maršrutinių taksi maršrutais. Į artimąjį priemiestį įvažiuoja ir miesto autobusai.
Keleivius priemiestiniais 27-iais autobusų maršrutais veža 4 bendrovės, 8 maršrutais 6 įmonės
veža maršrutiniais taksi. Šiuo metu yra išduoti 96 autobusų ir maršrutinių taksi leidimai.
Per 2019 m. vežėjams iš viso išmokėta 1771,05 tūkst. Eur. kompensacijų už
nuostolingus autobusų reisus ir 526,45 tūkst. Eur – už lengvatas turinčių keleivių vežimą. Per
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metus susikaupusių kompensacijų vežėjams dydis siekė 2297,5 tūkst. Eur (74 pav.). 2019 m.
pabaigoje Savivaldybė skolų vežėjams neturėjo.
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74 pav. Kompensacijų vežėjams dydžio kaita 2015–2019 m.

Kauno rajono viešuoju transportu per 2019 m. iš viso buvo pervežta apie 2,55 mln.
keleivių (2018 m. – apie 2,5 mln. keleivių), iš jų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo
autobusų maršrutais – 2,16 mln. keleivių (2018 m. – 2,11 mln. keleivių).
Vežėjai, aptarnaujantys vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų
maršrutus, vis atnaujina transporto priemones. UAB „Kautra“ autobusų, naudojamų
priemiestiniuose maršrutuose, naudojimo

laiko vidurkis

2019 m. buvo

4,8 metų

(2018 m. – 3,8 m.), UAB „Antirijus“ – 5,5 m. (2018 m. – 5 m.), UAB „Uma trans“– 7 m.
(2018 m. – 7 m.), UAB „Merula“ – 17,32 m. (2018 m. – 16,62 m.).
2019 m. įrengti 4 nauji keleivių laukimo paviljonai Savivaldybės organizuojamų
vietinių priemiestinių autobusų maršrutų trasose. 2019 m. Vilkijos–Čekiškės kryptyje esančiose
pagrindinėse viešojo transporto stotelėse buvo įrengta bazinė infrastruktūra švieslentėms
įrengti. 2019 m. su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos buvo
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl viešojo transporto stotelių rajoniniuose keliuose
Nr. 1918 ir Nr. 1919 įrengimo ir, gavus šios institucijos įgaliojimą, buvo įsigytos stotelių
projektavimo paslaugos.
Kauno rajono keleivinio kelių transporto organizavimo ir kontrolės komisija 2019 m.
surengė 10 posėdžių. Juose išnagrinėjo 50 klausimų dėl Kauno rajono keleivinio kelių
transporto.
Atsižvelgus į keleivių pageidavimus, 101 kartą tikslinti autobusų ir maršrutinių taksi
eismo tvarkaraščiai, maršrutų trasos, derinami kitų savivaldybių pateikti eismo tvarkaraščiai.
2019 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 nuo nelaimingų
atsitikimų perėjose nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
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Kelių ir transporto skyrius per 2019 m. gavo iš viso 245 raštus, skundus ir prašymus.
Juos laiku išnagrinėjo ir parengė atsakymus.
Skyrius nuolat rengia ir skelbia informaciją apie viešojo transporto infrastruktūrą bei
eismo tvarkaraščius Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt. Joje pagal
sezoniškumą atnaujinami 27 autobusų maršrutų ir 8 maršrutinių taksi eismo tvarkaraščiai.
2019 m. Kelių ir transporto skyrius parengė naujų vežėjų atrankos technines
specifikacijas tarptautiniam konkursui. Paskelbtas konkursas buvo nutrauktas tiekėjams
teismams apskundus pirkimo sąlygose nurodytą pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo
tvarką.
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SENIŪNIJŲ VEIKLA
Kauno rajono seniūnijos, vykdydamos funkcijas, įgyvendina Kauno rajono
savivaldybės strateginio 2019–2021 m. veiklos plano:
1 programą Savivaldybės valdymas:
01.01 tikslą Gerinti rajono valdymo kokybę.
01.01.01 uždavinį Organizuoti Savivaldybės funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą;
01.01.02 uždavinį Organizuoti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
3 programą Kauno rajono verslo plėtra ir investicijos:
03.02 tikslą Gerinti turizmo viešąją infrastruktūrą siekiant didinti turistų srautą.
03.02.01 uždavinį Plėtoti subalansuotą turizmo infrastruktūrą.
5 programą Komunalinio ūkio plėtra ir priežiūra:
05.01 tikslą Užtikrinti komunalinio ūkio atnaujinimą.
05.01.01 uždavinį Gerinti teikiamų komunalinių paslaugų kokybę ir prieinamumą.
6 programą Turto administravimas:
06.01 tikslą Užtikrinti efektyvų Savivaldybės turto naudojimą.
06.01.01 uždavinį Rengti nekilnojamojo turto ir žemės sklypų kadastrinius matavimus ir tvarkyti
turto registrą.
7 programą Aplinka ir sveikatinimas:
07.02 tikslą Užtikrinti aplinkos kokybę.
07.02.01 uždavinį Palaikyti ir gerinti aplinkos kokybę, saugoti biologinę įvairovę;
07.02.02 uždavinį Gerinti gyventojų aplinkosaugos švietimą ir skatinti bendruomenines iniciatyvas
šioje srityje.
10 programą Socialinės paramos įgyvendinimas:
10.01 tikslą Teikti piniginę socialinę paramą Kauno rajono gyventojams, siekiant sumažinti
socialinę atskirtį.
10.01.01 uždavinį Užtikrinti socialinės paramos skyrimą ir mokėjimą Kauno rajono gyventojams.
10.02 tikslą Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą.
10.02.01 uždavinį Skatinti socialinės atskirties mažinimą ir socialinės integracijos didinimą.
12 programą Kelių priežiūra ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimas:
12.01 tikslą Užtikrinti darnų transporto vystymąsi.
12.01.01 uždavinį Pagerinti kelių ir gatvių dangas ir padidinti eismo saugumą.

Kauno rajonas išsidėstęs 146,2 tūkst. ha teritorijoje. Joje yra 25 seniūnijos. Gyventojų
registro duomenimis, 2019 m. Kauno rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą buvo deklaravę

Tūkst. gyventojų

101,05 tūkst. gyventojų, t. y. 1,36 proc. daugiau nei 2018 m. (99,69 tūkst.) (75 pav.).
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75 pav. Kauno rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

Seniūnijos, tvarkydamos Gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų
apskaitą, 2019 m. Kauno rajone deklaravo ir išdeklaravo 12 733 gyventojus, 7,22 proc. daugiau
nei 2018 m. (11 876). Iš jų gyvenamąją vietą rajone deklaravo 11 314 asmenų, 5,72 proc.
daugiau nei 2018 m. (10 702), išsideklaravo 1419 asmenų, 20,87 proc. mažiau nei 2018 m.
(1174). Bendroje apskaitoje 2019 m. į Kauno rajoną gyventi atvyko 9895 gyventojai – daugiau
nei išvyko (76 pav.).
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76 pav. Gyvenamąją vietą Kauno rajone deklaravusių asmenų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

2019 m. daugiausia gyventojų gyvenamąją vietą deklaravo Užliedžių (1627 asmenys),
Domeikavos (1390 asmenų) ir Ringaudų (1118 asmenų) seniūnijose. Išsideklaravusių asmenų
daugiausia registruota Garliavos apylinkių (596 asmenys), Garliavos (113 asmenų),
Domeikavos (76 asmenys) ir Karmėlavos (68 asmenys) seniūnijose.
2019 m. seniūnijos gyventojams išdavė 13 745 pažymas: 7937 pažymas apie
deklaruotą gyvenamąją vietą, 2894 pažymas – butų savininkams (bendraturčiams) ir
2214 pažymų apie šeimos sudėtį (77 pav.).
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77 pav. Gyventojams išduotų pažymų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

2019 m. seniūnijose užregistruoti 6206 prašymai ir skundai, 14,73 proc. daugiau nei
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2018 m. (5409) (78 pav.).
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78 pav. Seniūnijose užregistruotų ir išnagrinėtų gyventojų prašymų ir skundų

skaičiaus kaita 2015–2019 m.

Seniūnijos per 2019 m. gyventojams išdavė 2609 leidimus, 0,72 proc. mažiau nei
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2018 m. (2628). Iš jų išduoti: 1328 leidimai laidoti, 518 leidimų prekiauti viešose vietose,
461 leidimas žemės kasimo darbams, 159 leidimai kirsti ir genėti saugotinus medžius ar
krūmus, 143 leidimai važiuoti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis (79 pav.).
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79 pav. Seniūnijų išduotų leidimų skaičiaus kaita 2015–2019 m.

Seniūnijų

darbuotojai,

įgyvendindami

valdymo

programą,

2019 m.

parašė

281 charakteristiką, 44 administracinių nusižengimų protokolus, atliko 1001 notarinį veiksmą,
įvykdė 3008 viešuosius pirkimus ir įgyvendino 43 projektus, organizavo visuomenei naudingus
darbus, juose dalyvavo 1067 asmenys. Taip pat prižiūrėjo 311 Savivaldybei priklausančių
socialinių būstų ir administravo 399 Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomas (tvarkė
mokesčių dokumentus, išrašė ir pateikė nuomininkams mokėjimo pranešimus, vykdė mokesčių
mokėjimo kontrolę, išrašė įspėjimus).
2019 m. įvyko 163 seniūnaičių sueigos ir 4 seniūnų pasitarimai. Seniūnaičiai svarstė
seniūnijų aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms rūpimus
klausimus ir priėmė rekomendacinius sprendimus. Seniūnaičių sueigose svarstyta: gatvių
apšvietimo, kelių ir gatvių remonto darbų eiliškumo, greičio mažinimo kalnelių ir ženklų
įrengimo, nerūkymo zonų, seniūnijų veiklos programų, seniūnijų biudžeto, gatvėvardžių ir
adresų suteikimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams klausimai. Tartasi prekybos,
kultūrinės veiklos, renginių organizavimo klausimais. Taip pat seniūnaičiai nagrinėjo gyventojų
prašymus, atliekų rūšiavimo, medžių kirtimo, lėšų bendruomenėms remti panaudojimą.
Seniūnų pasitarimuose pristatyta 4 seniūnijų veikla, aptarti ir sprendžiami visoms seniūnijoms
aktualūs klausimai.
Kauno rajono savivaldybėje yra 78 kapinės, kurios užima apie 113 ha plotą.
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Per 2019 m. kapinių priežiūros darbams išleista 309,3 tūkst. Eur. Seniūnijos taip pat prižiūrėjo
ir apie 977,2 ha viešųjų erdvių.
Įgyvendindami Socialinės paramos programą seniūnijų darbuotojai 2019 m. patikrino
2172 gyventojus, norinčius gauti ir gaunančius socialinę paramą ar socialines paslaugas, buities
sąlygas, pateiktų duomenų pagrįstumą, t. y. 8,6 proc. daugiau nei per 2018 m. (2000). 2019 m.
seniūnijos prižiūrėjo 255 socialinės rizikos šeimas, t. y. 5,37 proc. daugiau nei 2018 m. (242
šeimos) (80 pav.).
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80 pav. Seniūnijų prižiūrėtų socialinės rizikos šeimų ir patikrintų gyventojų, gaunančių socialinę

paramą, skaičiaus kaita 2015–2019 m.

2019 m. seniūnijose priimti 11 472 gyventojų prašymai ir dokumentai išmokoms,
kompensacijoms ir socialinei paramai gauti, 8,4 proc. mažiau nei 2018 m. (12 524 prašymai),
iš jų: 2662 prašymai vaikų išmokoms gauti, 5203 prašymai išmokoms, pašalpoms, būsto
šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms, 2220 prašymų socialinei paramai
mokiniams (nemokamam maitinimui ir mokyklinėms prekėms), 714 prašymų vienkartinei
piniginei socialinei paramai ir 288 prašymai socialinėms paslaugoms gauti, 199 prašymai
socialinių paslaugų poreikiui įvertinti, 166 prašymai neįgaliems asmenims neįgalumo

Vnt.

inventoriui įsigyti, 20 prašymų nemokamoms malkoms gauti (81 pav. ir 17 lentelė).
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81 pav. Gyventojų prašymų ir dokumentų gauti išmokas, kompensacijas

ir socialinę paramą skaičiaus kaita 2015–2019 m.
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17 lentelė Seniūnijose priimtų gyventojų prašymų ir dokumentų gauti socialines išmokas,
kompensacijas ir socialinę paramą skaičius 2015–2019 m.
Priimtų prašymų tikslas

2015 m. 2016 m. 2017 m.

Iš viso priimta gyventojų prašymų ir dokumentų gauti
išmokas, kompensacijas ir socialinę paramą, iš jų:
gauti vaiko išmokas
gauti išmokas, pašalpas, būsto šildymo, šalto ir karšto
vandens išlaidų kompensacijas
gauti socialinę paramą mokiniams
gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą
įvertinti socialinių paslaugų poreikį
gauti socialines paslaugas
įsigyti neįgalių asmenų neįgalumo inventorių
gauti nemokamų malkų
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2019 m. seniūnijų darbuotojai aplankė 3175 seniūnijose gyvenančius neįgaliuosius,
vienišus senyvo amžiaus žmones ar socialinės rizikos šeimas, t. y. 6,73 proc. mažiau nei
2018 m. (3404). Sudarė maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems
asmenims gavėjų sąrašus ir išdalijo 21 620 maisto paketų. Sudarė seniūnijos gyventojų sąrašus
gauti velykinius ir kalėdinius maisto krepšelius ir išdalijo 559 krepšelius. Surengė 400
socialinės paramos teikimo komisijos posėdžius.
Įgyvendindamos Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų programą seniūnijos
rūpinasi jų teritorijoje esančių kelių priežiūra. 2019 m. seniūnijos išlygino apie 1726 km kelių,
sutvarkė 11 341 m² kelių ir gatvių su asfalto danga duobių bei išdaužų, atnaujino 5344 m
šaligatvių, tvarkė 1805 km kelių ir gatvių žiemos metu (sniego valymas, barstymas druskos ir
žvyro mišiniu), prižiūrėjo apie 724 km kelkraščių (kelkraščių lyginimas, krūmų ir menkaverčių

Km

medžių šalinimas (82 pav.).
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82 pav. Seniūnijų prižiūrėtų kelių ir kelkraščių ilgio kaita 2015–2019 m.

Atnaujino ir naujai įrengė 495 gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo taškus. Atnaujino
768 kelio ženklų ir gatvių pavadinimus, t. y. 41,96 proc. daugiau nei 2018 m. (541) (83 pav.).
Visiems kelių ir gatvių priežiūros darbams seniūnijose išleista 1 079,4 tūkst. Eur.
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83 pav. Seniūnijose atnaujintų ir naujai įrengtų apšvietimo taškų ir atnaujintų kelio ženklų skaičiaus

kaita 2015–2019 m.

Įgyvendindamos Kultūros plėtros programą seniūnijos 2019 m. suorganizavo
213 renginių, jiems išleista 30 065 Eur. Daugiausia renginių suorganizavo Domeikavos (46) ir
Neveronių (21) seniūnijos.
Kauno rajono seniūnijose įregistruoti 109 bendruomenės centrai (toliau – BC) ir kitos
NVO. Seniūnijos ir BC aktyviai bendradarbiavo, sprendė aplinkosaugos, ekonomikos, kultūros
ir socialines problemas, priėmė bendrų sprendimų. Seniūnijos su BC organizavo renginius:
Kalėdų šventes, Laisvės gynėjų, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienas, Žolinę ir kt.
renginius.
2019 m. įgyvendinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinta projektų
finansavimo programa „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Kauno rajono
savivaldybei skirta 65 796 Eur lėšų, kurios paskirstytos 25 seniūnijoms pagal gyventojų skaičių.
Įgyvendinant priemonę dalyvavo 32 bendruomeninės ar nevyriausybinės organizacijos. Jos
įgyvendino išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintas veiklas. Daugiausia dėmesio
buvo skiriama vietos bendruomenių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai bei bendruomenės
akcijoms ir iniciatyvoms, skirtoms viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. Bendruomeninės
ar nevyriausybinės organizacijos surengė derliaus, padėkos, Kalėdų eglutės įžiebimo, miestelių
ar sporto šventes, edukacines veiklas. Nemažas dėmesys skirtas viešosioms erdvėms tvarkyti ir
puošti.
2019 m. įvyko kasmetinis konkursas, jo metu išrinkta gražiausiai ir geriausiai
tvarkoma Kauno rajono sodyba ir gražiausiai tvarkomas gyvenamojo namo sklypas. Kandidatus
konkursui teikė seniūnijos. Konkurso komisija aplankė ir įvertino sodybas, konkurso dalyviai
pagerbti Raudondvario dvare vykusioje šventėje.
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