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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS IR MERO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ĮŽANGINIS ŽODIS
Mieli kauniečiai, Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai, Kauno miesto savivaldybės
administracijos darbuotojai,
Kauno miesto augimas, miestiečių ir svečių gerovė – tai nuoširdaus Kauno miesto
savivaldybės administracijos darbuotojų, Savivaldybės tarybos, savivaldybės įmonių ir kitų
suinteresuotų asmenų ir grupių bendras darbas. Darbas, kurio tikslas, drauge su bendraminčiais ir
bendražygiais auginti Kauno miestą.
2020 m. prasidėjusi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemija 2021 m. toliau
koregavo mūsų planus. Nepaisant kilusių iššūkių, sugebėjome prisitaikyti prie susiklosčiusių
aplinkybių ir atlikti planuotus darbus, net jei ir tekdavo pakeisti savo darbotvarkes.
Aktyviai įgyvendinome 2021–2023 metų Savivaldybės strateginiame veiklos plane
numatytas priemones, vykdėme miestiečiams aktualias veiklas.
Toliau buvo įgyvendinami didieji projektai Nemuno saloje – daugiafunkcis vandens sporto
centras su olimpinio dydžio baseinu, SPA zona ir sporto klubu, vienintelis šalyje mokslo muziejus
„Mokslo sala“, netoliese atidarytas naujas tiltas į salą.
Esu dėkingas kolegoms už laiku ir sėkmingai atliktus darbus, Savivaldybės tarybai – už
teiktus patarimus, kritiką ir pagalbą įgyvendinant bendrus užsibrėžtus tikslus.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi
ir atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kauno miesto
savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-2 „Dėl Kauno miesto savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 184 punktą, teikiu Kauno miesto savivaldybės ir mero
ataskaitą.
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SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA
Kauno miesto savivaldybės meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo ir Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento suteiktais įgaliojimais,
planuoja Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos veiklą.
Savivaldybės taryba yra savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, susidedanti iš įstatymų
nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – Savivaldybės tarybos
narių. Savivaldybės tarybą sudaro 41 narys.
Įgyvendindami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas, Savivaldybės
tarybos nariai 2021 metais veiklą tęsė pasiskirstę į 2 frakcijas – visuomeninio rinkimų komiteto
„Vieningas Kaunas“ frakciją ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakciją.
2021 metais Savivaldybės meras kartu su pavaduotojais organizavo Savivaldybės tarybos
veiklą, šaukė Savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkavo, sudarė Savivaldybės tarybos
posėdžių darbotvarkes, teikė sprendimų projektus, koordinavo Savivaldybės tarybos, jos komitetų ir
komisijų veiklą.
Apie Savivaldybės tarybos posėdžių sušaukimą, posėdžio darbotvarkę, priimtus
sprendimus gyventojai buvo informuojami Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt.
2021 m. įvyko 11 Savivaldybės tarybos posėdžių, jie dėl šalyje paskelbto karantino ir
ekstremaliosios situacijos vyko nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis. Visų Savivaldybės
tarybos posėdžių garso ir vaizdo įrašai buvo skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje. 2021 m.
Savivaldybės tarybai ir jos komitetams svarstyti buvo užregistruoti 624 sprendimų projektai,
Savivaldybės taryba priėmė 597 sprendimus.
Savivaldybės tarybos komitetai
Savivaldybės taryboje sudaryti 8 komitetai: Darnios plėtros ir investicijų komitetas,
Ekonomikos ir finansų komitetas, Kontrolės komitetas, Miesto ūkio ir paslaugų komitetas, Sporto,
turizmo ir laisvalaikio komitetas, Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas, Švietimo ir kultūros
komitetas ir Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas (toliau – Komitetai).
Komitetai nagrinėjo Savivaldybės tarybai teikiamus svarstyti klausimus, teikė išvadas ir
pasiūlymus, kontroliavo, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai.
Darnios plėtros ir investicijų komitetas pagal Savivaldybės tarybos suteiktus įgaliojimus
savo posėdžiuose svarstė klausimus, susijusius su Savivaldybės darnia plėtra, teritorijų planavimu,
Savivaldybės bendrojo plano ar Savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių
įgyvendinimu, Savivaldybės strateginio plėtros planavimo dokumentų ir juos įgyvendinančių
planavimo dokumentų rengimo organizavimu, dalyvavimu rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros
programas, sąlygų verslo plėtrai sudarymu ir šios veiklos skatinimu, dalyvavo sprendžiant gyventojų
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užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, klausimus, susijusius su viešųjų ir
sezoninių darbų organizavimu, aplinkos kokybės gerinimu ir apsauga, komunalinių atliekų tvarkymo
sistemų diegimu, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimu, sąvartynų įrengimu ir
eksploatavimu, Savivaldybės saugomų teritorijų steigimu, apsauga ir tvarkymu, transporto sistemų
valdymu, plėtra, darniu mobilumu, teikė išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės tarybai.
Per 2021 metus įvyko 11 komiteto posėdžių. Posėdžiai dėl šalyje paskelbto karantino ir
ekstremaliosios situacijos vyko nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.
Posėdžiuose apsvarstyti 345 klausimai.
Ekonomikos ir finansų komitetas pagal Savivaldybės tarybos suteiktus įgaliojimus savo
posėdžiuose svarstė klausimus, susijusius su biudžetu ir finansais; paskolų ėmimo ir garantijų teikimo
už ilgalaikes paskolas priėmimu; Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ar Savivaldybei
priskirtos žemės ir kito turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo; vietinių rinkliavų ir mokesčių
tarifų nustatymu; kainų ir tarifų už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės biudžetinių ir
viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleivių vežimą
vietiniais maršrutais nustatymu, centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų
nustatymu; Savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymu, nuomos
mokesčio dydžio nustatymu; sprendimų dėl koncesijų suteikimo tikslingumo priėmimu; lengvatinio
keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimu ir mokėjimu, teikė išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės
tarybai.
Per 2021 metus įvyko 12 komiteto posėdžių, jie dėl šalyje paskelbto karantino ir
ekstremaliosios situacijos vyko nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.
Komiteto posėdžiuose apsvarstyta 540 klausimų. Taip pat įvyko 1 bendras Ekonomikos ir finansų
komiteto, Darnios plėtros ir investicijų komiteto ir Miesto ūkio ir paslaugų komiteto posėdis.
Bendrame šių komitetų posėdyje apsvarstytos AB „Kauno energija“, biudžetinės įstaigos „Kauno
biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, UAB Kauno butų ūkio, biudžetinės įstaigos „Parkavimas
Kaune“, UAB „Kauno autobusai“, Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“, UAB „Centrinis
knygynas“, UAB „Stoties turgus“, VšĮ Kaunas IN“, UAB „Kauno vandenys“, UAB „Kauno švara“,
UAB „Gatvių apšvietimas“ 2020 metų veiklos ataskaitos.
Kontrolės komitetas pagal Savivaldybės tarybos suteiktus įgaliojimus savo posėdžiuose
teikė išvadas ir (ar) siūlymus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų; dėl
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projekto; dėl Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos ataskaitos dėl veiklos plano įvykdymo; dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų
Savivaldybės, jos įstaigų ir įmonių finansinio ir veiklos auditų metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų
pažeidimų pašalinimo.
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Įvyko 11 komiteto posėdžių. Posėdžiai dėl šalyje paskelbto karantino ir ekstremaliosios
situacijos vyko nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis. Komiteto
posėdžiuose apsvarstyti 33 klausimai.
Miesto ūkio ir paslaugų komitetas pagal Savivaldybės tarybos suteiktus įgaliojimus savo
posėdžiuose svarstė klausimus, susijusius su miesto ūkiu, prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos
nustatymu; komunikacijomis, energetika, pastatų renovavimu; keleivių vežimo vietiniais maršrutais
organizavimu; viešosios tvarkos ir prevencijos užtikrinimu; Savivaldybės socialinio būsto remontu;
šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimu; savivaldybės vietinės
reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymu, tiesimu ir saugaus eismo organizavimu; sanitarijos ir
higienos taisyklių tvirtinimu ir jų laikymosi kontrolės organizavimu, švaros ir tvarkos viešosiose
vietose užtikrinimu, teikė išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės tarybai.
Per 2021 metus įvyko 11 komiteto posėdžių, jie dėl šalyje paskelbto karantino ir
ekstremaliosios situacijos vyko nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.
Komiteto posėdžiuose apsvarstyti 325 klausimai.
Sporto, turizmo ir laisvalaikio komitetas pagal Savivaldybės tarybos suteiktus
įgaliojimus savo posėdžiuose svarstė klausimus, susijusius su sporto infrastruktūros priežiūra ir
plėtra, turizmo infrastruktūros priežiūra ir plėtra, kūno kultūros ir sporto (mėgėjiško ir
profesionaliojo) plėtojimu, gyventojų poilsio organizavimu, sąlygų turizmo plėtrai sudarymu ir šios
veiklos skatinimu, teikė išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės tarybai.
Per 2021 metus įvyko 13 komiteto posėdžių. Posėdžiai dėl šalyje paskelbto karantino ir
ekstremaliosios situacijos vyko nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.
Posėdžiuose apsvarstytas 91 klausimas.
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas savo posėdžiuose pagal Savivaldybės tarybos
suteiktus įgaliojimus svarstė klausimus, susijusius su sveikatos priežiūra, socialiniu būstu,
socialinėmis pašalpomis ir kompensacijomis, socialinėmis paslaugomis, triukšmo prevencija ir kt.,
teikė išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijai.
Per 2021 metus įvyko 15 komiteto posėdžių, jie dėl šalyje paskelbto karantino ir
ekstremaliosios situacijos vyko nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.
Komiteto posėdžiuose apsvarstyti 122 klausimai. Išklausytos informacijos ir buvo diskutuojama su
atitinkamų skyrių vedėjais ar specialistais apie būsto neįgaliesiems pritaikymą ir finansavimo
klausimus; apie vaikų maitinimo problemas; apie licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais išdavimą; apie oro taršą Kauno mieste; apie skiepijimą nuo COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) Kaune; apie transporto priemonių (tarp jų ir motociklų) mieste skleidžiamo triukšmo
poveikį gyventojams ir jo kontrolę. Nagrinėtas Renginių ir pramoginių paslaugų organizavimo Kauno
viešosiose vietose tvarkos aprašas, atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius, Asmeninės pagalbos
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organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašas, Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos
aprašas, Savivaldybės administracijai pateikti pasiūlymai ir pastabos dėl jų pakeitimo.
Švietimo ir kultūros komitetas pagal Savivaldybės tarybos suteiktus įgaliojimus savo
posėdžiuose svarstė klausimus, susijusius su Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų
mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimu; švietimo pagalbos teikimo mokiniui,
mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimu ir
koordinavimu; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimu,
vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimu; maitinimo paslaugų švietimo įstaigose organizavimu;
gyventojų kultūrinių kompetencijų ir kūrybiškumo ugdymu, miesto kultūros užsienyje sklaida,
kultūros ir kūrybinių industrijų konkurencingumo didinimu; Savivaldybės viešųjų bibliotekų
steigimu, reorganizavimu, pertvarkymu ir jų veiklos priežiūra, teikė išvadas ir pasiūlymus
Savivaldybės tarybai.
Per 2021 metus įvyko 11 komiteto posėdžių, jie dėl šalyje paskelbto karantino ir
ekstremaliosios situacijos vyko nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.
Komiteto posėdžiuose apsvarstyti 172 klausimai.
Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas pagal Savivaldybės tarybos suteiktus
įgaliojimus savo posėdžiuose svarstė klausimus, susijusius su seniūnijomis, bendruomenėmis,
nevyriausybinėmis

organizacijomis,

Savivaldybės

valdymo

modernizavimu,

Savivaldybės

administracijos struktūros formavimu, bendradarbiavimu su užsienio šalių savivaldybėmis ir kt., teikė
išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijai.
Per 2021 metus įvyko 12 komiteto posėdžių, jie dėl šalyje paskelbto karantino ir
ekstremaliosios situacijos vyko nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.
Posėdžiuose apsvarstyti 262 klausimai.
1 paveikslėlis

Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas
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Švietimo ir kultūros komitetas
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Nuolatinės komisijos, tarybos ir darbo grupės
2021 metais Savivaldybės tarybos ir mero buvo sudarytos tokios nuolatinės komisijos,
tarybos ir darbo grupės:
Antikorupcijos komisija;
Balsų skaičiavimo komisija;
Etikos komisija;
Komisija urbanistiniams, architektūriniams ir investiciniams klausimams spręsti;
Peticijų komisija;
Privatizavimo komisija;
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos nenumatytų
atvejų komisija;
Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo darbo grupė;
Strateginio planavimo komisija;
Tarybos veiklos reglamento ir procedūrų komisija;
Akademinių reikalų taryba;
Apdovanojimų taryba;
Bendruomeninių organizacijų taryba;
Bendruomenės sveikatos taryba;
Kauno gyvūnų globos ir priežiūros taryba;
Jaunimo reikalų taryba;
Neįgaliųjų reikalų taryba;
Nevyriausybinių organizacijų taryba;
Senjorų taryba;
Šeimos taryba;
Verslo taryba;
Trišalė taryba.
Antikorupcijos

komisija

pagal

kompetenciją

koordinuoja

valstybės

politikos

įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje. Taip pat Antikorupcijos komisija vykdo šias funkcijas:
renka Komisijos posėdžiams reikiamą medžiagą; nagrinėja galimus korupcijos ir su ja susijusius
reiškinius ir atvejus, priima sprendimus nagrinėjamais klausimais, kontroliuoja, kaip Savivaldybės
institucijos, įstaigos, įmonės juos vykdo; teikia Savivaldybės institucijoms, įstaigoms, įmonėms
pasiūlymus dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų prevencijos; teikia Savivaldybės merui ir
Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymų dėl Savivaldybės įstaigų, įmonių patikrinimo
organizavimo; nagrinėja oficialius pranešimus ir sprendžia dėl anoniminių pranešimų nagrinėjimo.
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Komisija gali vykdyti ir kitas funkcijas, susijusias su Antikorupcijos komisijos uždaviniais,
neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos teisės aktams.
Ataskaitiniu laikotarpiu Antikorupcijos komisijos pirmininku buvo Vitas Lendraitis. Per
2021 m. komisijai buvo pateikti 38 prašymai, pareiškimai ir skundai. Komisija pateikė
19 paklausimų, atsakymų ir prašymų, iš jų 17 reaguodama į gautus gyventojų skundus ir 2 – į
Savivaldybės tarybos narių paklausimus. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 1 komisijos posėdis.
Etikos komisija prižiūri, kaip Savivaldybės tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos
įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo,
Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos
narių veiklą ir elgesį, reikalavimų.
Per ataskaitinį laikotarpį vyko 4 Etikos komisijos posėdžiai. Posėdžių metu buvo
nagrinėjami šie klausimai: dėl rekomendacijų Savivaldybės tarybos nariams teikimo pagal Vietos
savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 6 punktą (dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo); dėl Savivaldybės tarybos narių elgesio
įvertinimo tik pagal Valstybės politikų elgesio kodeksą; dėl Savivaldybės tarybos narių veikos
įvertinimo tik pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba pagal
šį įstatymą ir Politikų elgesio kodeksą. Parengta suvestinė apie šios kadencijos (2019–2023 m.)
Savivaldybės tarybos narių nusišalinimus nuo svarstomų sprendimų projektų komitetų ir
Savivaldybės tarybos posėdžių metu.
Komisija urbanistiniams, architektūriniams ir investiciniams klausimams spręsti
sudaryta nagrinėti klausimams, susijusiems su Kauno miesto teritorijos naudojimu, urbanistine ir
architektūrine plėtra, investicijų galimybėmis ir pritraukimu, viešųjų erdvių akcentų sukūrimo ir
įgyvendinimo projektų atranka ir lėšų projektams finansuoti skyrimu, teikti nurodytais klausimais
išvadas, pasiūlymus ir rekomendacijas.
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 36 komisijos posėdžiai, kuriuose buvo svarstyti
463 klausimai. 97 proc. jų sudarė klausimai dėl statybos besiribojančiuose žemės sklypuose tais
atvejais, kai statyba numatoma arčiau žemės sklypo ribų, negu numatyta teisės aktuose, t. y. dėl
veiklos apribojimo su statybos sklypu besiribojančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje; dėl
įtakos keliui, gatvei eksploatuoti, jų plėtrai ar kitai planuojamai veiklai, kai statyba numatoma žemės
sklype, besiribojančiame su nesuformuota valstybine žeme, užimta kelių ir gatvių; dėl pritarimo
statybai žemės sklype, besiribojančiame su valstybinės žemės sklypu, kuriame yra Savivaldybei
nuosavybės teise priklausantys statiniai; dėl pritarimo statybai valstybinės žemės sklype, kuriame yra
Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai. Taip pat buvo nagrinėti klausimai, susiję su
kultūros paveldu ir miesto infrastruktūra.
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Savivaldybės administracija, vadovaudamasi šios komisijos išvadomis, priėmė sprendimus
dėl statinių statybos žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais, kuriuose yra
Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, ar žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.
Peticijų komisija sprendžia kreipimosi į Savivaldybę pripažinimo peticija ir Savivaldybei
pateiktų peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, jas nagrinėja ir pateikia Savivaldybės tarybai išvadas
dėl peticijose išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo. 2021 m. įvyko 2 komisijos posėdžiai.
Komisija gavo vieną piliečio kreipimąsi, kurio nepripažino peticija, nes neatitiko Lietuvos
Respublikos peticijų įstatymo reikalavimų.
Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo darbo grupės tikslas – padėti
Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijai spręsti juridinių asmenų, kuriuos steigia arba
kuriuos steigiant dalyvauja Savivaldybė, pavadinimų, taip pat pavadinimų gatvėms, pastatams,
statiniams, kitiems Savivaldybės teritorijoje esantiems ir Savivaldybei nuosavybės teise
priklausantiems objektams suteikimo ir keitimo klausimus, svarbių istorinių datų ir įvykių, krašto
istorijai ir kultūrai nusipelniusių asmenų atminimo įamžinimo klausimus.
2021 metais įvyko 10 darbo grupės posėdžių, juose apsvarstyti 29 klausimai, iš jų 6 – dėl
pavadinimų įstaigoms suteikimo (keitimo), 9 – dėl pavadinimų gatvėms (skverams, aikštėms ir kt.
statiniams) suteikimo (keitimo), 14 – dėl atminimo ženklų įrengimo. Apsvarstytais klausimais priimti
nutarimai (pagal darbo grupės kompetenciją nutarimai yra patariamojo pobūdžio) ir pateikti
Savivaldybės administracijai (Savivaldybės vadovybei) sprendimams priimti.
Strateginio planavimo komisijos tikslas – teikti Savivaldybės tarybai pasiūlymų dėl
Kauno miesto plėtros prioritetinių sričių, tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo, stebėti ir vertinti
strateginio planavimo ir įgyvendinimo procesą Kauno miesto savivaldybėje.
2021 metais įvyko 7 Strateginio planavimo komisijos posėdžiai. Komisijai buvo pateikti
svarstyti Savivaldybės 2021−2023 metų strateginio veiklos plano projektas, Savivaldybės
2020−2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metų ataskaitos projektas ir
Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 m. įgyvendinimo ataskaitos projektas. Projektams
buvo pritarta ir siūlyta teikti juos tvirtinti Savivaldybės tarybai.
2020 m. gruodžio mėnesį pradėtas rengti naujo periodo Savivaldybės strateginio plėtros
plano iki 2030 m. (toliau – SPP) projektas. 2021 m. pradžioje Strateginio planavimo komisija išklausė
informaciją apie SPP projekto rengimo procesą, nustatė SPP projekto parengimo 8 visuomenines
darbo grupes ir jų veiklos apimtis. 2021 m. spalio mėnesį Strateginio planavimo komisijai buvo
pristatyta informacija apie SPP projekto rengimo metu atliktus tyrimus ir analizes, pateikta
SPP koncepcija.
Vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais Savivaldybės atskiros ūkio šakos
(sektoriaus) plėtros strateginių dokumentų rengimo suderinimą su Strateginio planavimo komisija,
2021 metais komisijai buvo pateikti svarstyti Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos
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ir Kauno Aleksoto inovacijų pramonės parko plėtros plano parengimo paslaugų pirkimo dokumentai,
jiems komisija pritarė bendru sutarimu.
Tarybos veiklos reglamento ir procedūrų komisija sudaryta klausimams, susijusiems su
Savivaldybės tarybos veiklos reglamento laikymusi ir šio reglamento nustatytų procedūrų taikymu,
nagrinėti, taip pat šio reglamento pakeitimo ar papildymo projektams rengti ir išvadoms dėl tokių
projektų teikti.
2021 metais įvyko 2 komisijos posėdžiai. Atsižvelgdama į Vietos savivaldos įstatymo
pakeitimus ir siekdama konkrečiau nustatyti Savivaldybės tarybos veiklos procedūras, komisija
svarstė klausimą dėl Savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo. Komisija pasiūlė
Savivaldybės tarybai pripažinti netekusiu galios senos redakcijos Reglamentą ir patvirtinti naujos
redakcijos Reglamentą, kuris būtų glaustesnis, jame beveik nesikartotų Vietos savivaldos įstatymo
nuostatos, dauguma Reglamento nuostatų atitiktų Vietos savivaldos įstatymo reikalavimus pačiai
Savivaldybės tarybai nusistatyti tvarką. Savivaldybės taryba 2021 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-2
patvirtino Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą.
Akademinių reikalų tarybos veiklos tikslai – stiprinti bendradarbiavimą tarp
Savivaldybės ir akademinės bendruomenės; patarti Savivaldybei kuriant studijoms, mokslui ir
akademinei bendruomenei palankią aplinką; patarti Savivaldybės tarybai kuriant Baltijos jūros
regiono universitetinio miesto įvaizdį; padėti kurti studijoms, mokslui palankaus miesto įvaizdį.
2021 metais šios tarybos posėdžių nevyko. Apklausos būdu elektroninio ryšio priemonėmis buvo
atrinktas kandidatas į Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą – atstovauti akademinės
bendruomenės srityje.
Apdovanojimų tarybos tikslas – pagerbti fizinius asmenis už aktyvų Kauno miesto vardo
garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir veikla meno, mokslo, kultūros, sporto, visuomeninėje
ar kitose srityse, taip pat už svarų indėlį kuriant Kauno miesto gyventojų kultūrinę, ekonominę,
socialinę ir dvasinę gerovę. Per 2021 m. įvyko 5 Apdovanojimų tarybos posėdžiai. Buvo apsvarstyti
58 prašymai apdovanoti Kaunui nusipelniusius asmenis. Apdovanojimų taryba teikė Savivaldybės
merui išvadas dėl apdovanojimų skyrimo.
Bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti
bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių
organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų,
įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.
Per 2021 metus įvyko 3 šios tarybos posėdžiai, iš jų 2 posėdžiai dėl šalyje paskelbto
karantino ir ekstremaliosios situacijos vyko nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių
priemonėmis. Posėdžiuose buvo aptartas ir patvirtintas Bendruomeninių organizacijų tarybos
2021 metų veiklos planas; pristatytas kvietimo teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti
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bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo bandomasis modelis; apsvarstytos atrankos į
Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą kandidatų paraiškos ir deleguotas kandidatas, su
kuriuo buvo susitikta ir aptartas tolesnis bendradarbiavimas; teikti pasiūlymai dėl rengiamo
2022 metų Kauno miesto socialinių paslaugų plano. 2021 m. lapkričio 25 d. Bendruomeninių
organizacijų tarybos nariai dalyvavo nuotoliniame Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų
sąjungos organizuotame Kauno apskrities savivaldybių bendruomenių organizacijų tarybų ir
bendruomeninių organizacijų atstovų susitikime-diskusijoje apie tarybų ir vietos bendruomenių
veiklą, dalijosi savo patirtimi ir išklausė informaciją, kaip savo darbą planuoja ir organizuoja kitų
Kauno apskrities miestų ir rajonų savivaldybių bendruomeninių organizacijų tarybos.
Kauno gyvūnų globos ir priežiūros tarybos tikslas – nagrinėti beglobių gyvūnų
priežiūros, neplanuoto gyvūnų veisimosi, neatsakingo gyvūnų laikymo ir kitas aktualias gyvūnų
globos, priežiūros ir laikymo problemas, teikti valstybės ir Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms
pasiūlymų dėl gyvūnų globos, priežiūros ir laikymo problemų sprendimo.
2021 m. įvyko 1 posėdis, jame svarstyti šie Kauno miesto gyventojams aktualūs klausimai:
„Dėl bešeimininkių kačių populiacijos mažinimo, šėrimo vietų ir namukų statymo“ ir „Dėl
bešeimininkių gyvūnų kontrolės“. Posėdžio metu diskutuota apie gyventojų atsakomybę auginant
gyvūnus, bešeimininkių kačių šėrimo ir kastravimo vietas, atsakingų institucijų atsakomybę. Buvo
kalbėta apie Lietuvos Respublikos Seime numatomą priimti Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir
apsaugos įstatymą, kuris padėtų savivaldybėms susitvarkyti su pažeidimais ir žiauraus elgesio su
gyvūnais atvejais. Posėdžio metu buvo pastebėta, kad ši taryba svarsto tik su katėmis ir jų gerove
susijus klausimus, nors Kauno miesto gyventojai laiko ir kitų gyvūnų. Taip pat buvo pristatyta ir
patvirtinta Kauno gyvūnų globos ir priežiūros tarybos 2020 m. veiklos ataskaita, aptarti 2021 metų
veiklos planai ir kiti klausimai.
Jaunimo reikalų tarybos tikslas – nagrinėti su jaunimo politika savivaldybėje susijusius
klausimus, teikti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymų dėl jaunimo politikos, jos
įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų, stiprinti Savivaldybės institucijų, įstaigų ir
jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą. 2021 m. įvyko 2 posėdžiai. Juose
buvo apžvelgtas Kauno miesto jaunimo reikalų tarybos 2020–2022 metų veiklos planas, numatyti
tikslai. Jaunimo reikalų tarybos nariai pasiskirstė kuruojamomis sritimis: jaunimo dalyvavimo ir
atstovavimo stiprinimas, jaunimo įgūdžių ugdymas, socialiai jautrių jaunimo grupių integracija ir
problemų sprendimas. Buvo diskutuota dėl Kauno jaunimo organizacijų apskritojo stalo veiklos
atnaujinimo, apžvelgta Kauno jaunimo reikalų tarybos darbo grupių veikla, kalbėta apie lėšų poreikį
darbo su jaunimu paslaugoms teikti. Išklausyta informacija apie realybės projektą „6-asis sinbio
pojūtis“, svarstyti kiti su jaunimo veikla susiję klausimai, pristatyta ir patvirtinta 2020 m. Kauno
jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita, aptarti 2021 metų veiklos planai ir kiti klausimai. Kauno
jaunimo reikalų tarybos posėdžiai organizuoti nuotoliniu būdu.
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Neįgaliųjų reikalų tarybos tikslas – nagrinėti svarbiausius neįgaliųjų socialinės
integracijos

klausimus,

bendradarbiauti

su

Savivaldybės

institucijomis,

įstaigomis,

nevyriausybinėmis neįgaliųjų organizacijomis ir bendruomenėmis.
Per 2021 metus įvyko 3 Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdžiai, jie dėl šalyje paskelbto
karantino ir ekstremaliosios situacijos vyko nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių
priemonėmis. Savivaldybės administracija Neįgaliųjų reikalų tarybai teikė informaciją, kaip
vykdomas 4 grupinių namų su 2 socialinėmis dirbtuvėmis-dienos centrais įsigijimo neįgaliesiems
projektas. Pastebėta, kad pabrangus nekilnojamajam turtui projektas stringa dėl sklypų ir pastatų
įsigijimo. Savivaldybės tarybos nariai Savivaldybės administracijai pasiūlė pasidomėti sklypais ir
pastatais Partizanų gatvėje, buvusiuose vaikų globos namuose „Atžalynas“, aikštele bendruomenei
Zuikinėje, pastatu ir sklypu Zuikinėje, Didžiojoje gatvėje, sklypu aerodromo teritorijoje ir kitur.
Neįgaliųjų reikalų tarybos nariai aptarė NVO teikiamų paslaugų psichikos ir proto negalią turintiems
asmenims klausimus ir numatomą šių paslaugų akreditavimą. Nutarta pagrindines grėsmes dėl
paslaugų akreditavimo aptarti su Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriumi ir
prireikus kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir Neįgaliųjų reikalų departamentą, taip
pat bendrauti ir bendradarbiauti su Savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriumi
ieškant tinkamų patalpų paslaugoms proto ir psichinę negalią turintiems asmenims teikti. Aptarti ir
kurčiųjų bendruomenei aktualūs klausimai. Nutarta su VšĮ Kauno miesto poliklinikos direktoriumi
aptarti nuotolinės gestų kalbos vertimo paslaugos teikimo klausos negalią turintiems asmenims
klausimą, taip pat aptarti kurčiųjų bendravimą su specialistais atvykus be gestų kalbos vertėjo (su
savo planšete ar telefonu per Google vertėją). Taip pat kreiptasi į Savivaldybės administracijos
Kultūros skyrių ir prašyta organizuojant renginius, kuriuose bus gestų kalbos vertėjas, informuoti
Kauno kurčiųjų bendruomenę apie tokį renginį. Apsvarstytos atrankos į Kauno miesto savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų tarybą kandidatų paraiškos ir deleguotas kandidatas. Neįgaliųjų reikalų
tarybos nariai aptarė socialinių paslaugų poreikį 2022 metais, teikė pastebėjimų ir pasiūlymų dėl
2022 m. Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų plano. Taip pat vyko diskusija dėl
Tarptautinės neįgaliųjų dienos paminėjimo Kaune, buvo teikti pasiūlymai dėl neįgaliųjų darbų mugės
suorganizavimo prekybos centre „Kauno akropolis“, kreiptasi į Savivaldybės administracijos Ryšių
su visuomene skyrių ir prašyta padėti Kaune paminėti Neįgaliųjų dieną. Kaip ir praėjusiais metais,
Neįgaliųjų reikalų taryba inicijavo kasmetinių apdovanojimų ir nominacijų verslo įmonėms,
kuriančioms palankią aplinką neįgaliesiems, įdarbinantiems daugiausia negalią turinčių asmenų,
NVO iniciatyvoms, įstaigoms, pritaikančioms aplinką neįgaliesiems, nominantų teikimą ir svarstymą.
2021 m. skirti apdovanojimai „Kaunas visiems“ 3 kategorijose: verslas, iniciatyva ir vieta, atrinkti
nominantai.
Senjorų tarybos tikslas – užtikrinti veiksmingą valstybės ir Savivaldybės institucijų ir
įstaigų ir vyresnio amžiaus žmonių interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų
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bendradarbiavimą, sudarant galimybę senjorams dalyvauti sprendžiant su jais susijusius klausimus
įvairiose valstybės ir Savivaldybės institucijose ir įstaigose, skatinti senjorų mokymąsi ir aktyvų
dalyvavimą visuomeniniame ir politiniame gyvenime. 2021 m. įvyko 1 šios tarybos posėdis. Posėdžio
metu diskutuota dėl 2021 metų Senjorų tarybos veiklos, aptarti Pagyvenusių žmonių mėnesio
renginiai, kalbėta dėl lengvatų, nemokamų koncertų ir renginių senjorams poreikio. Posėdyje
dalyvavę VšĮ Kauno miesto poliklinikos vadovas ir „Eurovaistinės“ komunikacijos vadovas pateikė
informaciją sveikatos klausimais, ragino senjorus skiepytis nuo COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos), taip pat apsvarstyti kiti su Senjorų tarybos veikla susiję klausimai.
Senjorų tarybos nariai aktyviai įsiliejo į Kauno miesto visuomeninį ir politinį gyvenimą:
dalyvavo susitikimuose su kardinolu Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi, Lietuvos Respublikos
Seimo nariais, Savivaldybės tarybos nariais, kitais politikais. Per ataskaitinius metus Senjorų tarybos
nariai aktyviai vykdė veiklą seniūnijose. Seniūnijų patalpos tapo vieta, kur vyko įvairūs rankdarbių
užsiėmimai, liejamas rankų darbo muilas, gaminamos žvakės, originalios sagos, pinami gėlių
vainikai. 2021 m. buvo pasveikinti ir pagerbti 100 metų sulaukę kauniečiai. Bendradarbiaudami su
Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus atstovais, senjorai teikė pagalbą maisto stokojantiems
kauniečiams, slaugė ligonius namuose, kartu su privačiomis įmonėmis maisto paketais buvo
remiamos 248 nepasiturinčiai gyvenančios kauniečių šeimos.
Šeimos tarybos tikslas – padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas kuriant šeimai palankią
aplinką savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir
nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių.
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 11 Šeimos tarybos posėdžių. Posėdžių metu buvo
apsvarstyti Kauno miesto šeimoms aktualūs klausimai, prioritetą teikiant šeimų, auginančių emocijų
ir elgesio problemų turinčius paauglius, klausimai. Susitikta su paramos šeimai centro „Darnūs
namai“ komanda, Dainavos bendruomenės centru ir organizacijos „Būkime kartu“ komanda. Įvyko
keletas susitikimų su Kauno jaunimo reikalų taryba, bendrai svarstyti darbo su jaunimu ir
neformaliojo ugdymo klausimai. Svarstyta paauglių neformaliojo ugdymo Kaune situacija ir jos
gerinimo galimybės. Buvo kalbėta apie Šeimos konferencijos ir mokyklinės mediacijos metodų
galimybes padedant šeimoms, apsvarstytas klausimas dėl vaikų neformaliojo ugdymo įkainių Kauno
mieste pakeitimo.
Posėdžių metu teikti pasiūlymai Savivaldybės tarybai, parengti raštai dėl neformaliojo
vaikų ugdymo situacijos ir jos gerinimo. Posėdžių metu buvo diskutuota dėl Nacionalinės šeimos
tarybos ir Šeimos tarybos bendradarbiavimo galimybių, aptarta Šeimos tarybos veikla karantino
metu, išryškintas nuotolinio mokymosi neigiamas poveikis vaikams. Pastebėta, kad įvedus karantiną
ir apribojus bendravimą, vaikai ir šeimos yra emociškai pavargę, todėl svarbu padėti šeimoms,
kurioms tenka didžiausia našta šiuo sunkiu periodu. Kartu su socialiniais partneriais 2021 m. rugsėjo
4 d. suorganizuota Šeimų bendrystės diena Draugystės parke.
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Šeimos tarybos nariai dalyvavo Karklėje vykusiame Šeimos tarybų susitikime „Šeimų
NVO mugė“, taip pat aktyviai dalyvavo Nacionalinės šeimos tarybos ir Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos organizuotoje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Šeimos politikos
stiprinimas: bendradarbiavimo link“ moderuodami darbo grupes. Šeimos taryba ir toliau sieks
stiprinti, ugdyti šeimos kultūrą ir socialinę tarpusavio atsakomybę, skatins pozityvią tėvystę, padės
įveikti krizines situacijas šeimoje, ypač toliau dirbdama neformaliojo ir popamokinio vaikų ir
paauglių ugdymo, tėvų bendruomenių skatinimo ir klausimų, susijusių su skyrybomis, sprendimo
srityse.
Verslo tarybą sudaro trijų šalių atstovai: Savivaldybės, Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos. Verslo tarybos uždavinys –
patarti Savivaldybei miesto bendruomenės socialinio kapitalo stiprinimo, miesto ekonominio
vystymosi skatinimo srityje, daryti pozityvią įtaką kuriant miesto įvaizdį ir strategiją, prisidėti prie
įvairių plėtros programų įgyvendinimo ir verslo aplinkos tobulinimo.
2021 metais Verslo taryba posėdžiavo 2 kartus. Posėdžių metu Verslo taryba išklausė
informaciją dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo taikymo ir
Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo, dėl Savivaldybės 2021 metų biudžeto projekto,
dėl Savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano, susipažino su Savivaldybės strateginio
plėtros plano iki 2030 m. projekto rengimo tarpiniais rezultatais. Verslo taryba taip pat svarstė šiuos
klausimus: dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų suteikimo
labiausiai nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nukentėjusiems verslams 2021 metais, dėl
Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos panaudojimo viešai infrastruktūrai vystyti, dėl
gyvenamosios statybos plėtros sodų bendrijose miesto teritorijoje šalia pramoninių zonų, dėl išorinės
reklamos ant bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų pakabinimo.
Pasiūlymų nebuvo pateikta.
Trišalės tarybos veiklos tikslas – socialinių, ekonominių ir darbo rinkos problemų
sprendimas, dialogo tarp darbuotojų, darbdavių ir vietos valdžios institucijų palaikymas. Trišalę
tarybą sudaro Savivaldybės, darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovai.
2021 metais įvyko 1 Trišalės tarybos posėdis. Posėdžio metu pagal rotacijos principą buvo
išrinktas naujas Trišalės tarybos pirmininkas ir apsvarstytas klausimas dėl Kauno miesto viešojo
transporto sustojimo stotelėse. Trišalė taryba rekomendavo Savivaldybės administracijai apsvarstyti
galimybę pakeisti Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir
maršrutiniais taksi Kauno mieste taisykles, kad viešasis transportas nestotų stotelėse, jei jose nelaukia
ar viešuoju transportu nevažiuoja nė vienas keleivis.

Savivaldybės mero potvarkiai ir bendravimas su gyventojais
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Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Savivaldybės meras savo
kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupes iš Savivaldybės tarybos narių šių sutikimu,
Savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotų Savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų Savivaldybės teritorijoje veikiančių
asmenų ir visuomenės atstovų, priima į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų vadovus, įgyvendina
kitas funkcijas, susijusias su viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais ir kt. Pagal
Vietos savivaldos įstatymą, Savivaldybės mero sprendimai įforminami potvarkiais.
2021 metais užregistruoti 1069 Savivaldybės mero potvarkiai, iš jų:
555 – atostogų, komandiruočių klausimais;
303 – personalo (priėmimo, atleidimo, perkėlimo, nuotolinio darbo) klausimais;
211 – veiklos klausimais.
Savivaldybės meras ir jo pavaduotojai gyventojus priima Savivaldybės tarybos veiklos
reglamento nustatyta tvarka. Gyventojų priėmimo tvarka skelbiama interneto svetainėje
www.kaunas.lt.
Asmenų prašymai, pasiūlymai ir skundai Savivaldybei siunčiami paštu adresu
Laisvės al. 96, Kaunas, elektroniniu paštu info@kaunas.lt, per elektroninių pranešimų ir dokumentų
pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinę sistemą „E. pristatymas“, per e. paslaugų
portalą www.epaslaugos.lt arba pateikiami tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos
interesantų priimamąjį (Laisvės al. 94, Kaunas).
Gyventojai visada turi galimybę kreiptis į merą elektroniniu paštu meras@kaunas.lt,
išdėstydami savo problemas, pateikdami pasiūlymus, išsakydami nuomonę, pastebėjimus ir
lūkesčius. Savivaldybės mero ir mero pavaduotojų darbotvarkės yra viešinamos, t. y. kasdien
skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt.
„KAUNAS AUGA“ (SKAIČIAI)

Kaunas – pokyčių miestas ir tai pastebima ne tik Lietuvos, bet ir pasauliniu mastu.
2021 metais Kauno miestas laimėjo tarptautinius apdovanojimus, vertinančius Kauno investicinį
patrauklumą. Net dvejuose prestižiniuose „fDi Europos ateities regionų“ ir „Emerging Europe“
apdovanojimuose Kaunas buvo aukštai įvertintas 7 kategorijose. Sudarant reitingą buvo vertinama
mokestinė aplinka, biurų skaičius mieste, darbo vietos įkūrimo kaštai, taip pat miestų pasiruošimas
priimti verslo delegacijas ir kita.
Džiugu, kad siekiant pritraukti daugiau aukštesnės kvalifikacijos darbo jėgos Kaune buvo
sukurta 5 didžiausių elektronikos komponentų gamintojų, Kauno technologijos universiteto (KTU) ir
Kauno technikos kolegijos (KTK) iniciatyva „Ateitis – elektronikams“. Jau pirmais metais dėl šios
iniciatyvos net 40 proc. studentų įstojo į elektronikos inžinerijos studijas Kaune.
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Džiaugiamės, kad auga Kauno miesto startuolių bendruomenė ir joje atsiranda vis daugiau
galimybių. 2021 m. Kauno startuolių bendruomenę, remiantis išsamiausio tarptautinio „Startup
Blink“ reitingo duomenimis, sudarė apie 150 startuolių – inovatyvių, didelį augimo potencialą
turinčių įmonių. Bendrai Kaunas, vertinant tiek startuolių skaičių, kokybę, tiek ir jiems kurtis palankią
aplinką, įvertintas 11 vieta visame Centrinės ir Rytų Europos regione (pasaulyje Kaunas užima
135 vietą).
Svarbiau negu reitingai ir abstraktūs skaičiavimai – ryškios Kauno startuolių kompanijos
– Zyro, Eneba, PVCase, kurios 2021 metais pademonstravo didžiulį augimą. Tai ne tik ateities
potencialą turinčios, bet jau šiandien tvirtos kompanijos, augantys Kauno darbdaviai. Nemaža dalis
kompanijų įkurta kitų, dar neseniai į didesnes įmones išaugusių Kauno startuolių. Tai patvirtina ir
kauniečių verslumą, ir geras sąlygas mieste augti ir plėstis įvairių sričių startuoliams. Augdami
startuoliai į miestą pritraukia ir pinigų– vien minėtoji kompanija PVCase savo augimui 2021 m.
pritraukė apie 20 mln. Eur investicijų.
2021 metais Kaune gyveno 292 512 gyventojų (išankstiniai Statistikos departamento
duomenys), 2020 m. buvo 292 613 nuolatinių gyventojų. Vidutinis neto atlyginimas (į rankas)
2021 m. siekė 1115,7 Eur, tai net 11 proc. daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu (Statistikos
departamento 2021 m. IV ketv. duomenys).
Kauniečiai vis dar moka vienas mažiausių Lietuvoje šilumos kainų (tarp 5 didžiųjų
Lietuvos miestų) (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) duomenys).
Skaičiai ir faktai:
Daugiau nei 9 tūkstančiai naujų gyventojų mieste.
Vidutinis atlyginimas (į rankas) padidėjo 11 proc. ir viršijo 1 110 Eur (pernai jis siekė tik
1000 Eur).
VERT rugsėjo duomenimis, Kaunas išlieka tarp didžiųjų miestų, kurių gyventojai
mažiausiai moka už šildymą.
2021 m. investicijos iš užsienio į Kauną nesustojo. Net 9 užsienio investuotojai paskelbė
apie investicinius planus Kauno mieste, iš viso buvo suplanuota įsteigti 1174 naujas darbo vietas ir
skirti apie 117 mln. Eur kapitalo investicijų. Džiugu, kad tikrasis naujai priimtų darbuotojų skaičius
užsienio investuotojų įmonėse Kaune per 2021 m. pasiekė 1516.
Prie spartaus Kauno augimo prisidėjo ir esami didieji investuotojai – „Dematic“ ir
„Continental“, kurie paskelbė apie planuojamą tolesnę plėtrą.
2021 m. apie planus įsikurti Kaune paskelbė Jungtinių Amerikos Valstijų greitosios
medicinos pagalbos pramonės atsiskaitymo paslaugų ir technologijų tiekėja „Digitech“.
Modernių biurų rinka Kaune sudarė maždaug 255 400 kv. m arba 0,9 kv. m vienam
gyventojui.
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m. I pusmetį nuomos aktyvumas buvo 44 proc. didesnis nei 2020 m. I

2021
pusmetį.

Pandemijos laikotarpį atklaikusios įmonės, toliau planuoja persikelti į didesnius biurus.
Vilniuje 2021 metais buvo įregistruota daugiau kaip 11,4 tūkst. butų sandorių arba 21,5 proc.
daugiau nei atitinkamą laikotarpį 2020 m. (2019 m. sausį–spalį – 9,8 tūkst.), Kaune 2021 m.
įregistruoti butų sandoriai siekė 4,6 tūkst., arba 15 proc. daugiau nei 2020 m. (2019 m. – 4,2 tūkst.)
(VĮ Registrų centro 2021 m. lapkričio 5 d. duomenys).
STRATEGINIS PLANAVIMAS
Pagrindinis miesto plėtros dokumentas, kuriuo vadovaudamasi Savivaldybė planuoja ir
organizuoja įvairius darbus, yra Kauno miesto savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2022 m.
Nepaisant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sukeltų iššūkių, 2021 metais Savivaldybė
atkakliai siekė SPP numatytos miesto vizijos „Kaunas – tvarus ir pilietiškas miestas, pažangaus verslo
ir inovacijų lyderis, modernios ir įtraukiančios kultūros centras, besimokančių ir laimingų žmonių
namai“ įgyvendinimo. SPP padėjo užtikrinti tolygų miesto vystymąsi ir buvo miesto plėtros
pagrindas.
2021 m. buvo pradėtos Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. (toliau – SPP
rengimo procedūros. Buvo sudarytos 8 darbo grupės ir 1 koordinacinė darbo grupė, parengta
Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 m. įgyvendinimo ataskaita, atlikta Kauno miesto
aplinkos ir išteklių analizė ir gyventojų nuomonės tyrimas, suorganizuotos 3 viešos diskusijos ir
atliktų darbų pristatymo renginys. Iki 2022 m. pradžios buvo sukurta SPP interneto svetainė
https://2030.kaunas.lt. Parengtame SPP bus nustatyta miesto vizija, prioritetai, pasiektas susitarimas
dėl miesto plėtros strateginių krypčių, suformuluoti tikslai ir uždaviniai, priemonės miesto vizijai
įgyvendinti, parengta plano įgyvendinimo stebėsenos (rodiklių) sistema, užtikrintas tolesnis
strateginio plano įgyvendinimas.
2021 m. Savivaldybė dirbo vadovaudamasi trumpalaikiu Kauno miesto savivaldybės
2021–2023 metų strateginiu veiklos planu (toliau – SVP), kuriame nurodyti svarbiausi Savivaldybės
veiklos prioritetai, svarbiausi jų įgyvendinimo darbai ir siekiami rezultatai.
Siekdama įgyvendinti Ekonominės raidos skatinimo programą (1 programa), kurioje
numatytos pagrindinės veiklos kryptys – palankesnių sąlygų verslui sudarymas, investicijų
pritraukimas, turizmo skatinimas, kultūros paslaugų plėtra, Savivaldybės administracija vykdė
suplanuotas 57 priemones, iš kurių 33 įvykdytos, 18 – iš dalies įvykdytos, 6 – neįvykdytos.
2 paveikslėlyje pateiktas 1 programos priemonių vykdymas procentais 2021 m.
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2 paveikslėlis

1 PROGRAMOS PRIEMONIŲ
VYKDYMAS 2021 M.
Įvykdyta

Iš dalies įvykdyta

Neįvykdyta

10%

32%
58%

Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programoje (2 programa), kurios
pagrindinės kryptys skirtos besimokančios visuomenės poreikius atitinkančioms švietimo
paslaugoms teikti, visoms socialinėms grupėms įtraukti į sporto veiklą, kokybiškų ir visiems
prieinamų sveikatos ir socialinių paslaugų plėtrai, Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybei
gerinti, viešajai tvarkai mieste užtikrinti, gyventojų bendruomeniškumui skatinti, 2021 m. buvo
suplanuotas 339 priemonių vykdymas. Šios programos 227 priemonės įvykdytos, 90 – iš dalies
įvykdytos, 22 – neįvykdytos. 3paveikslėlyje pateiktas programos priemonių vykdymas procentais
2021 m.
3 paveikslėlis

2 PROGRAMOS PRIEMONIŲ
VYKDYMAS 2021 M.
Įvykdyta

Iš dalies įvykdyta

Neįvykdyta

6%
27%
67%

Siekdama
įgyvendinti Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programą (3 programa), kurioje
išskirtos šios veiklos kryptys: inžinerinis aprūpinimas, susisiekimo infrastruktūrų plėtra, saugios ir
švarios aplinkos išsaugojimas, efektyvus atliekų tvarkymas, kokybiškos gyvenamosios aplinkos
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kūrimas, Savivaldybės administracija vykdė suplanuotas 93 priemones, iš kurių 60 įvykdytos, 25 – iš
dalies įvykdytos, 8 – neįvykdytos. 4 paveikslėlyje pateiktas 3 programos priemonių vykdymas
procentais 2021 m.
4 paveikslėlis

3 PROGRAMOS PRIEMONIŲ
VYKDYMAS 2021 M.
Įvykdyta

Iš dalies įvykdyta

Neįvykdyta

9%

27%
64%

Išsami informacija apie visus pasiektus rodiklius pateikiama Savivaldybės 2021–2023 m.
strateginio

veiklos

plano

įgyvendinimo

2021

m.

ataskaitoje

http://www.kaunas.lt/administracija/veikla/planavimo-dokumentai/ataskaitos.
BIUDŽETO VYKDYMAS
Savivaldybės taryba 2021 m. patvirtino 343,8 mln. Eur Savivaldybės 2021 metų biudžeto
pajamų planą. Metų eigoje Savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo tikslinamas ir biudžetinių metų
pabaigoje sudarė 405,3 mln. Eur (žr. 5 pav.). Metų eigoje pajamų planas padidintas 61,5 mln. Eur, iš
jų – dėl gautų Europos Sąjungos lėšų (12,4 mln. Eur), dotacijų iš valstybės biudžeto (29 mln. Eur),
patikslinto gyventojų pajamų mokesčio plano (padidintas 15,3 mln. Eur), gavus daugiau nei planuota
dividendų (3,8 mln. Eur).
Savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslintas pajamų planas įvykdytas 428,9 mln. Eur
(105,8 proc.). Gauta daugiau 23,6 mln. Eur (žr. 5 pav.). Gyventojų pajamų mokesčio, kuris yra
svarbiausias Savivaldybės pajamų šaltinis, planas – 192,6 mln. Eur, įvykdytas 108,2 proc. (gauta
15,9 mln. Eur daugiau nei planuota). Turto mokesčių planas (17,4 mln. Eur) įvykdytas 21 mln. Eur
arba 120,5 proc., t. y. gauta 3,6 mln. Eur daugiau nei planuota, iš jų 2,7 mln. Eur – nekilnojamojo
turto mokesčio (planas 15 mln. Eur, gauta 17,7 mln. Eur). Įvertinus Savivaldybės skolintas lėšas ir
2021 metų pradžios likutį, Savivaldybės finansiniai ištekliai sudarė 452,3 mln. Eur.
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5 paveikslėlis. 2021 metų Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymas (mln. Eur)

2021 metų Savivaldybės biudžeto patikslintas išlaidų planas 452,3 mln. Eur įvykdytas
435,7 mln. Eur arba 96,3 proc., t. y. neįvykdytas 16,6 mln. Eur. Patikslinto asignavimų plano
neįvykdymo viena iš pagrindinių priežasčių – ekonomiškesnis ir veiksmingesnis asignavimų
naudojimas, sutaupytos lėšos vykdant viešuosius pirkimus ir dėl antrus metus besitęsiančios
nepalankios epidemiologinės situacijos šalyje iš dalies pristabdytos kultūrinės ir sporto veiklos.
Savivaldybės biudžeto lėšų trumpalaikės mokėtinos sumos 2021 metų pabaigoje sudarė
7,1 mln. Eur palyginti su skola 2020 m. pabaigoje (buvo 5,4 mln. Eur), padidėjo 1,7 mln. Eur. Skola
padidėjo nuo 2021 metų antro pusmečio, pradėjus augti energetinių išteklių kainoms.
Trečius metus tęsiamas bendradarbiavimas su Europos Tarybos vystymo banku leido
beveik tris kartus sumažinti už Savivaldybės ilgalaikes paskolas mokamas palūkanas nuo
206,6 tūkst. Eur 2020 m. iki 75,8 tūkst. Eur 2021 m., t. y. 130,8 tūkst. Eur.
2021

m.

į

Savivaldybės

biudžetą

surinkta

nekilnojamojo

turto

mokesčio

17 734,7 tūkst. Eur (planuota – 15 000 tūkst. Eur), žemės mokesčio – 2 900,1 tūkst. Eur (planuota –
2 200 tūkst. Eur), paveldimo turto – 354,3 tūkst. Eur (planuota – 220 tūkst. Eur).
2021 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio į Savivaldybės biudžetą surinkta
2 998,2 tūkst. Eur (planuota – 2 700 tūkst. Eur). Gerą rezultatą pasiekti padėjo sėkminga naujų
mokesčio mokėtojų paieška ir jų apmokestinimas, nuoseklus darbas su žemės nuomos mokesčio
skolininkais.
2021 m. žemės nuomos mokesčio nepriemoka buvo sumažinta 363,6 tūkst. Eur. Skolininkų
skaičių pavyko sumažinti intensyviai dirbant su mokesčio mokėtojais, tiesioginių pokalbių telefonu
ir atvykus į Savivaldybės administraciją, raginimų raštu, pateiktų dokumentų teisminiam išieškojimui
būdais.
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MIESTO PLĖTRA
2021 m. toliau besitęsianti pandemija kėlė nemažai iššūkių ekonomikai ir turizmui, tačiau
procesai Kaune nesustojo, apie naujus investicinius planus paskelbė 9 užsienio investuotojai,
suplanuotos įsteigti papildomos 1174 darbo vietos ir 117 mln. Eur kapitalo investicijų.
Savivaldybės administracija, pasinaudodama Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų
lėšomis, tęsė Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą. Iš viso šiai
programai įgyvendinti buvo numatyta skirti daugiau kaip 143,5 mln. Eur ES lėšų, iš kurių iki 2021 m.
pabaigos panaudota beveik 87,7 mln. Eur.
Nors 2021 m. darbams ir toliau darė įtaką pasaulinė pandemija, tačiau miestas toliau tęsė
pradėtus darbus ir ėmėsi naujų projektų.
Ryškiausi pokyčiai ir naujovės:
Stoties turgaus darbai. Per 2021 metus buvo atnaujintas fasadas, prekybos vietos ir
teritorijos danga. Taip pat vyko architektūrinis turgaus halės konkursas, kurio rezultatai lems, kokia
modernia ir patrauklia ši prekybos vieta taps ateityje.
Lietuviškasis „Silicio slėnis“. 2021 metais Aleksote esantis 30 ha žemės sklypas
Europos pr. 27 buvo perimtas visuomenės poreikiams (atliktos žemės sklypo perėmimo procedūros
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise) tam, kad toliau būtų vystomas Aleksoto inovacijų
pramonės parkas. 2021 m. buvo parengtas sklype esančio angaro rekonstrukcijos projektas ir pradėtas
rengti Aleksoto inovacijų pramonės parko plėtros planas. Tai bus pagrindinis dokumentas, kuriame
bus numatyti įmonių atrankos kriterijai, veiklos pobūdis, sąlygos ir kiti reikalavimai, būtini siekiant
pritraukti į parką investuotojus.
Žemosios Fredos kvartalas. 2021 m. pradėta rengti kvartalo išvystymo galimybių studija.
Studija padės įvertinti planuojamos teritorijos ekonominę, socialinę ir aplinkos būklę ir joje
vykstančius urbanistinius pokyčius, pasiūlys ir numatys teritorijos darnios plėtros strategiją
(kompleksines rekomendacijas).
Priimti sprendimai dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo šiems Kauno miestui
svarbiems objektams: Kėdainių tilto per Nemuną nauja statyba, sporto paskirties pastato –
lengvosios atletikos maniežo su automobilių saugykla Perkūno al. 5 nauja statyba, Lampėdžių
paplūdimio teritorijos sutvarkymas, Vilniaus gatvės kapitalinis remontas, daugiaaukštės automobilių
saugyklos prie K. Donelaičio g. 65P nauja statyba, kultūros paskirties pastato Jūratės g. 19, Kaune,
rekonstravimas, Sargėnų Dvaro g., Šeštokų g., Europos pr., Marių g. rekonstravimas.
Atnaujinami kultūros paveldo objektai. 2021 m. pradėti Kauno kultūros centro ir Kauno
menininkų namų pastatų fasadų remonto, restauravimo darbai. Buvo vykdoma Kauno kino centro
„Romuva“ rekonstrukcija, planuojama 2022 m. atidaryti kino centrą. Baigiamas Girstučio kultūros
centro dalies, naudojamos kultūrinei veiklai, rekonstravimas.
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Statybos Nemuno saloje. 2021 m. buvo tęsiami Mokslo ir inovacijų sklaidos centro ir
laisvalaikio ir sveikatinimo centro (baseino) statybos darbai. Siekiant užtikrinti geresnį pasiekiamumą
atsiradus šiems naujiems traukos objektams buvo pabaigti naujo pėsčiųjų tilto į Nemuno salą statybos
darbai. Nemuno saloje pradėti aplinkos sutvarkymo darbai – numatoma įrengti pėsčiųjų takus, sporto
ir laisvalaikio infrastruktūrą, vaikų žaidimų aikšteles, teritoriją pritaikant miestiečių poreikiams.
Žaliakalnis. 2021 m. čia toliau buvo tęsiami S. Dariaus ir S. Girėno stadiono, Kauno sporto
halės rekonstrukcijos darbai ir tvarkomas Ąžuolyno parkas (atlikta apie 90 proc. projekte numatytų
darbų). Siekiant kompleksiškai išvystyti šią teritoriją pradėti teritorijos, esančios greta S. Dariaus ir
S. Girėno stadiono, sutvarkymo darbai.
Erdvė irkluotojų pergalėms ir buriavimui. 2021 m. pradėti Kauno marių įlankos uosto
ir buriavimo sporto bazės R. Kalantos g. 130 įrengimo darbai. Parengtas irklavimo bazės techninis
projektas, išduotas statybas leidžiantis dokumentas, nugriauti ir utilizuoti keli avarinės būklės pastatai
(elingas, dirbtuvės, sandėlis), išardytos nelegalios laivų švartavimosi prieplaukos, įvykdytas
pontoninės prieplaukos viešas pirkimas, pasirašyta sutartis su rangovais.
Galerija po atviru dangumi. Pagal programas „Gyvos sienos“ ir „Kauno akcentai“
įgyvendinami projektai nesiliauja stebinę naujais meno kūriniais. 2021 m. pilkas pastatų sienas
papuošė 6 piešiniai. Nuolat augančią ekspoziciją papildė kitų meno sričių 5 nauji akcentai –
skulptūros, šviesos instaliacijos.
Dėmesys švietimo įstaigoms. 2021 m. reorganizuota Kauno Dainavos progimnazija (nuo
2021 m. rugsėjo 1 d. veiklą vykdo kaip Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokykla).
Kauno Suzukio pradinė mokykla pertvarkyta į Kauno Suzuki progimnaziją. Iki 2021 m. gruodžio
mėnesio visiškai įrengtos 8 gamtos mokslų laboratorijos gimnazijose (Kauno Jono Jablonskio
gimnazija, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija,
Kauno Santaros gimnazija, Kauno „Varpo“ gimnazija, Kauno Veršvų gimnazija, Kauno Maironio
universitetinė gimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija). 2021 m. įsteigtos naujos 9 ikimokyklinio
ugdymo grupės ir sukurtos 137 papildomos vietos Kauno lopšelyje-darželyje „Šiliniukas“, Kauno
Žaliakalnio lopšelyje-darželyje ir Kauno lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“.
Miesto gatvės. Kaip ir ankstesniais metais, 2021 m. didelis dėmesys buvo skiriamas miesto
gatvėms sutvarkyti: užbaigti Taikos pr. kapitalinio remonto, S. Daukanto g. rekonstravimo darbai,
Karaliaus Mindaugo pr. šaligatvių, Pramonės pr. pėsčiųjų ir dviračių takų kapitalinio remonto ir
rekonstravimo darbai, Kovo 11-osios g. paprastojo remonto darbai, buvo vykdomi Šv. Gertrūdos g.,
Šauklių g. ir Jonavos g. žiedinės sankryžos, Europos pr. rekonstravimo, Raudondvario pl. šaligatvio
kapitalinio remonto (įrengimo) darbai, Raudondvario pl. šaligatvių su gatvės platinimo nuo
Ringailės g. iki Maumedžių g. remonto darbai, atliktas P. Kalpoko g. paprastasis remontas. Užbaigti
avarinės būklės viaduko Žemaičių g. virš P. Kalpoko g. rekonstravimo darbai. Buvo pradėti Studentų
skvero rekonstravimo, Vilniaus g. kapitalinio remonto darbai, įgyvendinamas Miesto sodo skvero

22

prie Muzikinio teatro rekonstrukcijos projektas. Gatvėse, kuriose buvo atliekami remonto ir
rekonstravimo darbai, atnaujinti gatvių apšvietimo tinklai.
ŽALIASIS MIESTO KURSAS
Sparčiai besikeičiantis klimatas ir vis labiau senkantys gamtos ištekliai verčia susimastyti
ir labiau orientuotis į tvaresnį gyvenimą Europos miestuose. Šiuo metu žaliasis Europos kursas siekia
pagerinti piliečių ir ateities kartų sveikatą, ir gyvenimo gerovę. Laikantis žaliojo kurso, siekiama:
užtikrinti gryną orą, švarų vandenį, sveiką dirvožemį ir biologinę įvairovę; renovuoti pastatus
(efektyvus energijos panaudojimas); aprūpinti sveikais ir įperkamais maisto produktais; užtikrinti
daugiau viešojo transporto; naudoti švaresnę energiją ir moderniausias švarių technologijų inovacijas,
ilgalaikiškesnius gaminius (juos galima remontuoti, perdirbti ir pakartotinai naudoti); kurti
perspektyvias darbo vietas ir ugdyti pertvarkai reikalingus įgūdžius; kurti pasauliniu mastu
konkurencingą ir atsparią pramonę.
Darnos kūrimas ir žaliasis kursas Kauno mieste apima ne tik aplinkosaugos klausimus, bet
ir transporto, energetikos sritis, požiūrį į inovacijas.
Kaune itin didelis dėmesys skiriamas parkams sutvarkyti ir rekonstruoti, pritaikant juos
visuomenės poreikiams. 2021 m. buvo įgyvendinami šių skverų ir parkų sutvarkymo projektai:
Nemuno ir Neries santakos parkas – per 2021 m. atlikta apie 80 proc. numatytų rangos
darbų.
Neries krantinės parkas – per 2021 m. atlikta apie 60 proc. numatytų rangos darbų.
K. Petrausko g. ir M. Jankaus g. skveras – įgyvendintas sutvarkymo projektas. Skvero
sutvarkymo darbų priėmimo ir perdavimo aktas pasirašytas 2021 m. lapkričio 17 dieną.
Nemuno salos sutvarkymas – pradėti projekto rangos darbai. Per 2021 m. atlikta apie
30 proc. darbų.
Kauno ąžuolyno parkas – per 2021 m. atlikta apie 90 proc. projekte numatytų
infrastruktūros sutvarkymo darbų.
Prūsų g. (Smėlio) skveras (Naujakurių g.) –parengtas techninis projektas.
Antano Samulevičiaus-Samuolio skveras – rengiamas techninis projektas.
Kovo 11-osios parkas – parengtas techninis projektas.
Teritorija prie Gedimino g. ir Kęstučio g. sankirtos – parengtas techninis projektas, gautas
statybos leidimas.
Kiekvienais metais Kauno mieste galite išvysti nuostabaus grožio žiedais pasipuošusias
miesto erdves. 2021 m. buvo įrengta beveik 3 000 kv. m daugiamečių gėlynų, kuriuos buvo galima
pamatyti Taikos pr., Karaliaus Mindaugo pr., Archyvo g. skvere, skvere prie Žaliakalnio
funikulieriaus. Iš viso buvo prižiūrėta apie 4,8 ha vienmečių ir daugiamečių gėlynų ir vejų. 2021 m.
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sutvarkyta 359 tūkst. želdinių ir 350 ha miesto miškų, o naujai pasodinta net 735 medžiai ir apie
1 500 krūmų. Taip pat naujais sodinukais papildyta 23,4 ha Kauno miesto miškų ir pasodinta per
21 tūkst. spygliuočių medžių sodinukų.
Ženkliai atnaujintas miesto viešasis transportas – 2021 m. UAB „Kauno autobusai“ įsigijo
100 naujų hibridinių MAN markės autobusų. 2021 m. pasirašyta finansavimo sutartis su Aplinkos
projektų valdymo agentūra leido įsigyti iki 64 hibridinių gamtines dujas naudojančių autobusų, kurie
pakeis senus dyzeliną naudojančius autobusus. Projekto dėka vienas autobusas sunaudos apie
2 tonomis per metus mažiau dyzelino, o tai prisidės prie oro taršos mažinimo Kauno mieste.
Kauno mieste įgyvendinama aplinkos oro kokybės valdymo 2020–2022 m. programa.
Nuolat vykdomi aplinkos stebėsenos tyrimai – 20-yje taškų nuolat stebima aplinkos oro kokybė,
stebimi šie teršalai: kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5), azoto dioksidų, sieros dioksidų, ozono ir
anglies monoksido koncentracijos, 33 taškuose matuojama azoto dioksidų koncentracija, 20-yje upių
ir upelių tiriama paviršinio vandens kokybė; maudymosi sezono metu 4-ose oficialiose maudyklose
tiriama maudyklų vandens kokybė, atliekami smėlio parazitologiniai tyrimai, melsvadumblių tyrimai.
Organizuoti 24 patikrinimo reidai dėl individualaus nuotekų tvarkymo kontrolės, patikrinta daugiau
kaip 600 objektų.
Skatinant darnų judumą mieste 2021 m. įrengta ir perduota eksploatuoti 10 elektromobilių
įkrovimo stotelių Aukštaičių g., Baltų g., Bažnyčios g., Čečėnijos a., Žemaičių g., Eivenių g.,
Kęstučio g., T. Masiulio g., Pramonės pr., Siūlų gatvėje.
Ir toliau buvo tęsiami darbai gerinant saugumą pėsčiųjų perėjose – atnaujintas ženklinimas,
pagerintas apšvietimas, įrengti papildomi didesnio atspindžio ženklai, įrengiami ir rekonstruojami
šviesoforai, atnaujinamas eismo ženklinimas, apšvietimas, greičio ribojimo priemonės. Įrengtos ar
atnaujintos 7 šviesoforais reguliuojamos sankryžos. Taikos pr. naujai įrengtos juostos, skirtos tik
viešajam transportui (A juosta). Ateities pl. ir Ašigalio g. įrengti 258 metrai apsauginių automobilinių
atitvarų sistemų, siekiant riboti greitį pavojingose kelio vietose įrengta arba atnaujinta 154 metrai
greičio mažinimo kalnelių. Visame Kauno mieste žmonėms su regėjimo negalia pėsčiųjų perėjose
buvo įrengiami naujo tipo garsiniai signalai. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje buvo
oficialiai buvo atidarytas pirmasis Baltijos šalyse saugaus eismo miestelis „Saugėnai“. Jame vaikai
ugdys ir stiprins saugaus eismo įgūdžius ir bendrą supratimą apie keliuose galiojančias taisykles.
Kaip ir daugelyje Europos miestų, Kauno mieste alternatyva automobilių transportui tapo
dviračių transportas. Darnaus ir žalio miesto kūrimas skatina koreguoti esamą automobilių eismo
organizavimo ir statymo sistemą, ieškoti alternatyvų individualiajam transportui. Dviračiais
besinaudojantiems kauniečiams susisiekimas su miesto centru iš daugelio Kauno vietovių tampa vis
patogesnis. 2021 m. Pramonės pr. buvo atliktas pėsčiųjų ir dviračių takų kapitalinis remontas.
Patikimas energijos tiekimas, konkurencinga ir darni energetikos sektoriaus plėtra –
kertiniai Kauno miesto plėtros prioritetai. VERT paskelbtais duomenimis, 2021 m., kaip ir 2020 m.,
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mažiausiai tarp Lietuvos miestų už šilumą mokėjo Savivaldybei pavaldžios AB „Kauno energija“
aptarnaujami vartotojai.
Atsižvelgdama į didėjančias energijos kainas ir žaliojo kurso iniciatyvas, Savivaldybė
2021 m. ant Savivaldybei pavaldžių įstaigų stogų įrengė daugiau kaip 20 saulės fotovoltinių
elektrinių. Taip bus sumažintos išlaidos elektros energijai ir prisidedama prie švaresnės aplinkos
kūrimo.
2021 m. labai išaugus kuro kainoms, visoje šalyje labai išaugo ir centralizuotai tiekiamos
šilumos kainos. Tačiau VERT paskelbtais duomenimis, Kaunas ir toliau išliko miestas lyderis,
kuriame vienos mažiausių centralizuotai tiekiamos šilumos kainų. Tai lėmė efektyvus šilumos
tiekimo įmonės valdymas ir laiku atliktos investicijos, leidusios suvaldyti kainų kilimą.
PASLAUGOS MIESTIEČIAMS
2021 m., Savivaldybei dirbant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos
grėsmės akivaizdoje, buvo pastebėta, kad naujų židinių Savivaldybės administracijoje neatsirado ir
situacija išliko stabili. Visi Savivaldybės administracijos padaliniai efektyviai dirbo ekstremaliosios
situacijos sąlygomis, teikė paslaugas ir informaciją miesto gyventojams, sutelkė visas jėgas ir įvykdė
iškeltus tikslus ir uždavinius, todėl Savivaldybės administracinės paslaugos buvo teikiamos be
kliūčių ir operatyviai. Džiugu, kad nuo 2018 m. iki pat 2021 m. pabaigos stebimas nuolatinis
elektroninių teisės aktų skaičiaus didėjimas. Elektroniniai dokumentai ir ypač teisės aktai tampa
svarbia įstaigos dokumentų valdymo dalimi. Skaičiuojant procentinę priimtų elektroninių teisės aktų
dalį nuo visų teisės aktų, pastebimas šių dokumentų skaičiaus augimas, todėl yra taupomas
Savivaldybės darbuotojų laikas, dirbama patogiau ir efektyviau.
Siekiant gerinti transporto srautų reguliavimą ir tobulinti transporto paslaugų kokybę, 2021 m.
buvo pradėti įgyvendinti intelektinių transporto sistemų diegimo ir viešojo transporto infrastruktūros
plėtros projektai. Kauno miesto gyventojai ir svečiai nuo šiol gali naudotis patogesne nauja
elektroninių bilietų sistema, kuri suteikia galimybę keleiviams už keliones sumokėti tik tiek, kiek jie
keliauja, o, sukaupus mėnesinio terminuoto bilieto vertės sumą, likusiomis kalendorinio mėnesio
dienomis važiuoti nemokamai. Kauno viešajame transporte senieji bilietų komposteriai pakeisti
naujais su dideliais spalvotais ekranais ir patogiais naudotis komposteriais.
Laikantis visų teisės aktų, nuosekliai buvo įgyvendinamas socialinės paramos teikimas.
2021 m. būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją gavo 247 asmenys (2020 m. kompensaciją
gavo 171 asmuo). Siekdami įgyvendinti pasikeitusias Lietuvos Respublikos socialinės paramos
mokiniams įstatymo nuostatas (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. numatyta, kad teisę į nemokamus pietus,
nevertinant gaunamų pajamų, turi ne tik mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio
ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, bet ir mokiniai, besimokantys pagal
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pradinio ugdymo programą antroje klasėje), 2021 m. nemokamą maitinimą gavo 12 679 mokiniai
(2020 m. nemokamą maitinimą gavo 9 398 mokiniai).
Siekiant užtikrinti tinkamą transporto priemonių parkavimą, buvo suorganizuoti ir atlikti
45 ilgalaikiai reidai, kurių metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas automobilių parkavimui prie
pėsčiųjų perėjų, ant šaligatvių, vejų, dviračių takų, draudžiamųjų kelio ženklų ir kelio ženklo
„Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje. Surašyti 6 157 administracinio nusižengimo
protokolai (pagal Administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnio 2 dalį, 418 ir 419 straipsnius
– netinkamas transporto priemonių parkavimas), sumokėta 85 proc. paskirtų baudų, tai yra
9,8 tūkst. Eur. Per 2021 m. gauti 462 pranešimai dėl neeksploatuojamų transporto priemonių, kurios
paliktos bendrojo naudojimo teritorijoje. Bendradarbiaujant su seniūnijomis pašalintos tokios
398 transporto priemonės.
2021 m. Lietuvoje vykdyta priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos specialistų suorganizuota akcija „Gyvenkime saugiai“, prie kurios prisidėjo ir
Savivaldybė, skirdama sunkiai gyvenančioms šeimoms per 500 dūmų detektorių.
Toliau tęsiant socialinę iniciatyvą „Visi naujagimiai lygūs!“ ir norint parodyti dėmesį
Kauno miesto gyventojams, ir toliau buvo dovanojamas kūdikio kraitelis kiekvienam gimusiam
kūdikiui. Vykdant Savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. T-556, per 2021 m.
išdalyta 2 118 kūdikio kraitelių.
Nors 2020 m. prasidėjusi pandemija pakoregavo švietimo įstaigų darbą, tačiau nepaisant
to, 2021 m. švietimo ir ugdymo paslaugos buvo teikiamos Savivaldybės administracijos Švietimo
skyriui kartu su jam pavaldžiomis ugdymo įstaigomis maksimaliai įgyvendinant numatytus tikslus ir
uždavinius.
Pagrindiniai švietimo ir ugdymo paslaugų teikimo akcentai:
Per paskutinius trejus metus Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo
ugdymo mokyklose stebimas mokinių skaičiaus ir mokinių klasių komplektų skaičiaus didėjimas.
Kauno miesto abiturientų valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatų kokybė (36–
100 balų) siekia 63 proc. ir yra geresnė už šalies abiturientų rezultatus ne tik didžiųjų savivaldybių,
bet ir kitų savivaldybių atžvilgiu.
Stiprinant STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos) ugdymą,
įrengtos 8 gamtos mokslų laboratorijos gimnazijose.
Siekdama didinti vaikų užimtumą, Savivaldybė plėtė neformaliojo vaikų švietimo
programų įvairovę ir pasiūlą.
Įsteigtos 9 naujos grupės ir sukurtos 137 papildomos vietos Kauno lopšelyje-darželyje
„Šiliniukas“, Kauno Žaliakalnio lopšelyje-darželyje ir Kauno lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“.
Kauno „Aušros“ gimnazija tapo tarptautinio projekto „Emigracijos ir imigracijos procesai
Europos Sąjungos kontekste“ (Strenghtening a Europe of Solidarity in Times of Migrations) dalyve.
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Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje buvo įdiegta Pozityvaus elgesio palaikymo ir
intervencijų sistema (PEPIS). Įgyvendinat sistemą siekiama sukurti saugią mokymosi aplinką.
Buvo

didinamas

ikimokyklinio

ugdymo

prieinamumas,

siekiant

spręsti

vietų

ikimokyklinėse ugdymo įstaigose stokos problemą atsižvelgiant į pasirinkimo galimybes kuo arčiau
gyvenamosios vietos; buvo didinamas ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius.
Atnaujinta Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programa, kuri skirta 3–11 klasių
itin gabiems mokiniams, besimokantiems Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose.
Siekiama suteikti vaikams visavertį ir įvairiapusį poilsį vasaros metu, pasiūlant jiems kuo
platesnio pobūdžio veiklas vasaros metu už tėvams priimtiną kainą.
Savivaldybė vaikų vasaros poilsiui, kurį įgyvendino NVO sektoriaus organizacijos, skyrė
190 tūkst. Eur (programa „Iniciatyvos Kaunui“).
Savivaldybės ir valstybės lėšomis finansuojamose birželio–rugpjūčio ir rudens stovyklose
ir NVŠ veiklose buvo užimta 3697 vaikai (tarp jų – 1229 vaikai iš socialiai jautresnės grupės).
Savivaldybė didelį dėmesį skiria sporto sričiai – nuolat atnaujinama ir plečiama sporto
infrastruktūra, gerėja mėgėjų ir profesionalių sportininkų treniruočių aplinka, pasiekimai ir rezultatai.
2021 m. toliau buvo tęsiami 2020 m. pastatytos Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“
irklavimo bazės įrengimo darbai. 2021 m. pradėti Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto
bazės R. Kalantos g. 130 įrengimo darbai. Parengtas irklavimo bazės techninis projektas, gautas
statybas leidžiantis dokumentas, nugriauti ir utilizuoti keli avarinės būklės pastatai (elingas,
dirbtuvės, sandėlis), išardytos nelegalios laivų švartavimosi prieplaukos, įvykdytas pontoninės
prieplaukos viešas pirkimas, pasirašyta sutartis su rangovais.
2021 m. vykdytas kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas. Pradėti Kauno
kultūros centro, Kauno menininkų namų pastatų fasadų remonto ir restauravimo darbai. Buvo
įgyvendinamas Kauno rotušės, kaip moderniausio miesto muziejaus Europoje, koncepcijos
parengimo ir ekspozicijos įrengimo projektas. Įvykdytas I šio projekto etapas – parengtas ir suderintas
ekspozicijos projektas. Vykdoma Kauno kino centro „Romuva“ rekonstrukcija. Baigiamas Girstučio
kultūros centro dalies, naudojamos kultūrinei veiklai, rekonstravimas.
2021 metais, įgyvendinant Savivaldybės paveldotvarkos programą, buvo restauruota
16 istorinių pastatų fasadų. Vykdomi Kauno miesto tarpukario architektūros simbolių – „Romuvos“
kino teatro, Sporto halės tvarkybos darbų baigiamieji etapai. Tęsiamas kompleksinis Kauno tvirtovės
fortų ir kitų karo paveldo objektų tvarkymas ir pritaikymas lankytojams.

BENDRADARBIAVIMAS IR ATSTOVAVIMAS
Nors COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemija 2021 m. toliau tęsėsi, tačiau,
nepaisant to, įvyko susitikimai su Airijos, Prancūzijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Argentinos,
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Kanados, Japonijos, Kazachstano ambasadoriais. Puiku, kad galėjome prisidėti prie Europos
Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos metinio forumo atidarymo Kaune.
Kaunas toliau sėkmingai dalyvavo įvairiose Baltijos miestų sąjungos (vienijančios
70 miestų Šiaurės Europoje) veiklose. 2021 m. Hanzos miestų sąjungos renginys vyko nuotoliniu
būdu, tačiau, siekiant didinti miesto matomumą, Rygoje buvo eksponuojami stendai,
reprezentuojantys Kauną per kultūrą, istoriją, paveldą ir kt. Taip pat buvo tęsiama veikla UNESCO
Pasauliniame besimokančių miestų tinkle ir programoje „Jaunimo planeta“. Sėkmingo dalyvavimo
šioje programoje įvertinimas – Kauno miesto 15 metų patirties dirbant su programa „Jaunimo
planeta“ pristatymas Tarptautiniame kongrese priklausomybių prevencijos tema.
Nepaisant to, kad tam tikrus suplanuotus renginius su diplomatinėmis atstovybėmis,
miestais partneriais ir kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) teko pakoreguoti ar keisti susitikimo tipą (iš gyvo į nuotolinį), Savivaldybės
meras ir Savivaldybės atstovai dalyvavo tarptautiniuose Kauno miestą reprezentuojančiuose
renginiuose:
Nominacijų įteikimo filmavimas renginyje „Vasario 16-osios koncertas „Laisvės alėja“ ir
iškilminga apdovanojimų ceremonija „Aš – dalis tavęs“.
Susitikimas su Europos Sąjungos komisijos nariais dėl naujosios Europos Sąjungos
strategijos New Bauhause (aptarimas ir pristatymas), kuris vyko balandžio 14 d.
Skandinavijos dienų Kaune forumas „Tvarūs miestai. Šiaurės šalių patirtis“, kuris vyko
gegužes 12 d.
Renginys „Valdo Adamkaus premijos įteikimas 2021“, kuris vyko birželio 5 d.
Susitikimas su žydų bendruomene Senosiose žydų kapinėse, kuris vyko birželio 15 d.
Renginys „Lietūkio“ garažo įvykių 80-osioms metinėms paminėti ir atminimo ženklui
Žaliakalnio žydų kapinėse atidengti, kuris vyko birželio 28 d.
ICOMOS eksperto vizitas Kaune, kuris vyko rugsėjo 20 d.
„Kaunas 2022“ spaudos konferencija ir jos svečių priėmimas Kauno miesto savivaldybėje,
kurie vyko rugsėjo 22–24 d.
Memorandumo „Dėl Kauno hidroelektrinės laivybos šliuzo sujungiant Nemuno aukštupį
ir žemupį įrengimo“ pasirašymo ceremonija ir šiai progai skirtas diskusijų forumas, kurie vyko spalio
1 d.
Argentinos ambasadorės Anos Marios Ramirez mandagumo vizitas, kuris vyko spalio 4 d.
Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadoriaus Robert’o Gilchrist’o vizitas, kuris vyko spalio
4 d.
Susitikimas su Kava de Tirenio vicemeru Nunzio Senatore, kuris vyko spalio 22 d.
Kazachstano ambasadoriaus ir garbės konsulo vizitas, kuris vyko lapkričio 3 d.
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Prancūzijos ambasadorės Alix Victorios Everard vizitas, kuris vyko lapkričio 15 d.
Japonijos ambasadoriaus Tetsu Ozaki mandagumo vizitas, kuris vyko gruodžio 1 d.
Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus valdybos posėdis, kuris vyko gruodžio
14 d.
Prezidento V. Adamkaus knygos pristatymas.
KULTŪRA, ŠVENTĖS, RENGINIAI, APDOVANOJIMAI
2021 m. tebesitęsianti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemija nors ir
pakoreguodavo planuojamas veiklas ir darbus, tačiau, nepaisant to, sugebėdavome susitvarkyti su
iškilusiais iššūkiais. Ir toliau siekėme teikti prieinamas ir kokybiškas kultūros paslaugas, organizuoti
Kauno mieste įvairius renginius ir įgyvendinti kitas planuojamas veiklas.
Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka laimėjo Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų
asociacijos organizuotą konkursą „Biblioteka – skaitmeninio raštingumo mokymų lyderė“. Vinco
Kudirkos viešosios bibliotekos projektas „Interaktyvus žydų kultūros paveldo Kaune žemėlapis“
išrinktas įsimintiniausia Kauno kultūros iniciatyva. Bibliotekoje įkurta pirmoji (viena iš keturių)
Europoje ir Lietuvoje „Emocijų biblioteka“, kuri suteikia galimybę ieškoti knygų ir jas išsirinkti pagal
emocijas (džiaugsmą, nuostabą, liūdesį, pyktį, baimę ir meilę). „Emocijų bibliotekoje“ šiuo metu yra
500 knygų (100 iš jų skirta vaikams). Šioje bibliotekoje po karantino atnaujintas vienas sėkmingiausių
bibliotekos projektų – skaitymai su šunimis 5–11 metų vaikams, kurio tikslas – padėti vaikams pamilti
knygą ir skaitymą, suteikti jiems drąsos ir pasitikėjimo savimi. 2021 m. pabaigoje, siekiant, kad
leidinius miesto gyventojai galėtų gauti saugiau ir paprasčiau, įrengti du knygomatai.
2021 m. Kauno miesto muziejus išleido leidinį „Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu:
Pasivaikščiojimas po pradingusį miestą“. Knyga laimėjo Knygos meno konkurso premiją dalykinių
leidinių teminėje kategorijoje.
Kauno kino centras „Romuva“ įgyvendino Europos regioninės plėtros fondo finansuojamo
tarptautinio projekto „Įstrigę celiulioide – kinas kaip socialinės integracijos priemonė“ pirmąjį etapą.
Projekto metu buvo surengtas dešimties kino terapijos renginių ciklas su psichologų, socialinių
darbuotų ir psichoterapeutų pristatymais ir diskusijomis.
Džiaugiamės, kad Kauno filmų biuras tapo aikštele ne tik lietuvių, bet ir britų, švedų,
vokiečių, austrų kino kūrėjams, o 2021 m. jis nominuotas kaip sėkmingiausias metų turizmo
projektas, garsinantis Lietuvą užsienyje.
2021 m Kauno menininkų namai, skaičiuodami 50-ąjį veiklos sezoną, suorganizavo
pirmąją kultūros mugę Kaune. Platforma kultura.kaunas.lt nuo šiol daug interaktyvesnė, nes yra
papildyta naujais funkcionalumais, kurie nuo šiol leidžia atlikti dar išsamesnę Kauno kultūros lauko
analizę ir apžvalgą.

29

2021 m. vyko miesto įvaizdį kuriantys tarptautiniai projektai: 26-asis Pažaislio muzikos
festivalis, 31-asis džiazo festivalis „Kaunas Jazz“, 57-asis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris
2021“, 31-asis tarptautinis šokio festivalis „Aura“, 13-oji Kauno bienalė, 20-asis festivalis „Operetė
Kauno pilyje“ ir kiti renginiai.
2021 m. organizuoti pagrindiniai miesto renginiai ir miesto šventės. Netradiciškai,
prisitaikant prie pandemijos sąlygų, paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Dėl šalį kaustančio
karantino Vasario 16-osios renginiai buvo perkelti į virtualią erdvę ir TV ekranus. Be didesnių
susibūrimų, netradiciškai organizuotas ir Kauno miesto gimtadienis.
2021 m. įvertinti kultūros ir meno kūrėjai, paskirtos ir įteiktos 6 premijos už nuopelnus
kultūros srityje. Svarbu paminėti, kad 2021 m. vyko intensyvūs „Kaunas – Europos kultūros sostinė
2022“ atidarymo ir kitų veiklų parengiamieji darbai. Parengta projekto „Kaunas – Europos kultūros
sostinė 2022“ 2022 metų programa. Suorganizuotas Europos kultūros sostinės forumas; oficialus
„Kaunas 2022“ programos pristatymas specialioje tarptautinėje spaudos konferencijoje tarptautinei ir
nacionalinei žurnalistų publikai. 2021 m. buvo išleistas limituoto tiražo strateginis mitinio Kauno
žvėries stalo žaidimas (kūrėjas – Urtis Šulinskas). Specialiai didžiajam „Kaunas – Europos kultūros
sostinė 2022“ atidarymui sukurta unikali simfonija „Šaipėrantas“. Sukurti kampanija „Mes išaugom“
ir vaizdo klipas. Ši kampanija buvo pastebėta ir įvertinta tarptautiniu mastu – „Balticbest“ rinkodaros
apdovanojimuose pelnė aukso medalį.
2021 m. dalyvauta tarptautiniuose projektuose:
Star Cities Interreg Europe finansuojamas projektas „Sustainable Tourism for Attractivity
of Rivercide Cities“ (projekto vertė – 1 178 339 Eur). Projektu siekiama pagerinti regioninę gamtos
ir kultūros paveldo bei turizmo vystymo politiką.
Kūrybiškos Europos finansuojamas projektas „Moderinism for the future“ (projekto vertė
– 334 000 Eur). Projektu siekiama skatinti tarpdisciplininį dialogą, modernizmo paveldo ir jo
aktualumo šiuolaikinėje visuomenėje interpretacijas.
Kūrybiškos Europos finansuojamas projektas „Flowing Connections“ (projekto vertė –
332 108 Eur). Pagrindinis projekto tikslas – tarpkultūriniai ir profesiniai mainai tarp dalyvaujančių
keturių šalių meno bendruomenių, surengiant keturias tarptautines dailės parodas.
Kūrybiškos Europos finansuojamas projektas „European Outdoor Arts Academy: School
of Participation“ (projekto vertė – 325 000 Eur). Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti kultūros
sektoriaus atstovų kompetencijas ir gebėjimus kurti, organizuoti, įgyvendinti dalyvaujamojo meno
projektus, vystančius viešose miesto erdvėse, aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes.
Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje finansuojamas projektas „Urban Sports Culture
(USC)“ (projekto vertė – 79 330 Eur). Pagrindinis projekto tikslas – skatinti jaunimo įtraukimą į
miesto gyvenimą naudojant gatvės sportą ir kultūros iniciatyvas kaip dalyvavimo įrankius.
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Kūrybiškos Europos finansuojamas projektas „Magic Carpets“ (projekto vertė –
2 400 000 Eur). Kaune vystomoms bendruomeninio meno rezidencijoms, veikloms ir parodai skirtas
finansavimas siekė 350 000 Eur. Projekto idėja – skatinti socialiai jautraus, su vietos
sociokultūrinėmis aktualijomis susieto meno kūrimą, kurio bendrakūrėjais tampa užsienio ir vietos
menininkai ir vietos bendruomenės.
„E-marketing of priority tourism development regions“ finansuojamas projektas „Nemuno
Žemupio kultūros ir gamtos paveldo objektų animavimas e-rinkodaros būdais“ (projekto vertė –
243 969,73 Eur). „Kaunas 2022“ veikloms skirtas finansavimas siekė 243 969,73 Eur. Šis projektas
– tai atskira Kauno mitinio žvėries programos priemonė – mobilusis žaidimas „Naujasis Hanzos
kelias“. 2021 m. buvo pasirašyta sutartis su tiekėju: kuriami scenarijai, siužetai, filmuojamos
virtualios realybės dalys, vyko programavimo darbai.
PANDEMIJOS VALDYMAS
2020 m. prasidėjusi ir toliau 2021 m. tebesitęsusi COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) epidemija pasaulyje sukėlė nemažai iššūkių sveikatos priežiūros srityje siekiant suvaldyti
COVID-19 ligos plitimą. Tačiau Savivaldybės sveikatos apsaugos sritis buvo puikiai kontroliuojama.
Pagrindinės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kontrolės ir prevencijos priemonės –
skiepijimas, ištyrimas, konsultavimas, dalyvavimas atvejų tyrime, saugaus ugdymo proceso švietimo
ir ugdymo įstaigose organizavimas.
Norint paskiepyti kuo daugiau Kauno miesto gyventojų buvo įkurtas vakcinavimo centras
Centriniame pašte, vėliau, padidėjus besiskiepijančių srautams, vakcinavimo centras buvo perkeltas
į Kauno ledo rūmus. Taip pat organizuotas vienišų ir neįgalių asmenų skiepijimas namuose ir
pavėžėjimas. Skiepijimas taip pat vyko ligoninėse ir globos namuose, įmonėse ir ugdymo įstaigose.
Norint pasiekti kuo daugiau norinčių pasiskiepyti asmenų, birželio–rugsėjo mėnesiais veikė
„vakcibusai“ (vakcinavimo autobusai), kurie vyko į gyvenamuosius rajonus, pramogų ir prekybos
vietas, ugdymo įstaigas ar renginius. „Vakcibusuose“ buvo paskiepyta per 19 tūkst. asmenų. Iš viso
2021 m. Kauno mieste buvo suskiepytas 53 791 asmuo, VšĮ Kauno miesto poliklinika, kuriai buvo
pavesta organizuoti gyventojų skiepijimą, suskiepijo 462 418 vakcinos dozių. Per 2021 m.
Savivaldybės mobiliame punkte atlikta 164 821 PGR tyrimas, 144 848 greitieji antigenų testai ir
18 313 greitųjų serologinių testų.
Atsižvelgiant į viešai prieinamą mokslininkų skelbiamą informaciją, kad jau pakanka
duomenų, įrodančių, kad antikūnų prieš COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) lygmuo koreliuoja
su užsikrėtimo ir susirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) rizika, t. y. kuo daugiau
susiformuoja specifinių antikūnų, tuo mažesnis šansas paskiepytam ar natūraliai persirgusiam
asmeniui užsikrėsti ir susirgti, pastebėta, jog 2021 m. pradžioje pirmiausiai paskiepytų prioritetinių
grupių asmenų specifinių antikūnų lygis sparčiai mažėjo. Todėl, atsižvelgdamas į naujų registruotų
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COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų skaičiaus augimą ir Lietuvoje pradėjus plisti itin
užkrečiamai COVID-19 delta atmainai, Savivaldybės meras raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministeriją prašydamas inicijuoti teisinį reglamentavimą dėl skiepijimo trimis
dozėmis arba (kai COVID-19 vakcinos charakteristikų santraukoje nurodytoje skiepijimo schemoje
numatytas skiepijimas viena doze) dviem vakcinos dozėmis (sustiprinančiąja doze) ne tik didžiausios
rizikos grupių pacientų, bet ir sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų ir
gyventojų, švietimo įstaigų darbuotojų, 60 m. ir vyresnių asmenų.
Ugdymo procesas. Siekiant padėti švietimo įstaigų darbuotojams, buvo priartinta ištyrimo
paslauga. Laikinas ėminių paėmimo punktas veikė Centriniame pašte ir VšĮ Kauno miesto
poliklinikos Kalniečių padalinyje. 2021 m. pavasarį ugdymo įstaigose buvo organizuojamas
bandomasis savanoriškas profilaktinis tyrimas, o nuo rugsėjo mėnesio – savanoriškas testavimas,
kartu perimant atvejų ugdymo įstaigose valdymą ir ištyrimą, siekiant maksimaliai išlaikyti mokinių
kontaktinį ugdymą.
Nacionalinė švietimo agentūra, siekdama įgyvendinti Mokymosi praradimų dėl COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos kompensavimo 2021 m. planą, nupirko mobiliuosius
vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginius hibridinėms klasėms bendrojo ugdymo mokyklose įrengti.
Tai sudarė sąlygas ugdymo proceso metu lygiagrečiai vykdyti kontaktinį ir nuotolinį mokymą, kai
pamokoje dalyvauja tiek vaikai, besimokantys iš namų, tiek esantieji klasėje. Savivaldybė gavo
142 mobiliuosius vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginius, kuriuos paskirstė Savivaldybės bendrojo
ugdymo mokykloms pagal 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenis apie mokinių skaičių.
2021 m. buvo suburta Savivaldybės atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo
koordinavimo (UTA) komanda, kurios tikslas – užtikrinti veiksmingą pasirengimą diegti atnaujintą
ugdymo turinį Savivaldybės ugdymo įstaigose. Savivaldybės UTA komandą sudaro Švietimo
skyriaus vedėjas ir specialistai, Kauno švietimo inovacijų centro, Pedagoginės psichologinės tarnybos
atstovai, bendrojo ugdymo įstaigų ir profesinių mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui.
Parengtas Savivaldybės atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo
komandos 2021–2022 metų veiksmų ir priemonių planas. Savivaldybės mokyklos el. paštu yra nuolat
informuojamos apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros
organizuojamus ir vykdomus renginius, skirtus atnaujinti ugdymo turinį. Informaciniuose
mokomuosiuose renginiuose, vaizdo konferencijose kviečiami ir skatinami dalyvauti Savivaldybės
UTA komandos nariai, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, pagalbos mokiniui specialistai,
mokomųjų dalykų mokytojai. Visi dalykų mokytojai, švietimo bendruomenės atstovai buvo
kviečiami aktyviai dalyvauti įvairiuose susitikimuose, diskusijose, teikti pastebėjimų ir pasiūlymų dėl
atnaujintų bendrųjų programų projektų.
Kauno Kazio Griniaus progimnazija, Kauno Veršvų gimnazija dalyvavo mokyklų
pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas
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veiklos tyrime. Veiklos tyrimo tikslas – išanalizuoti kompetencijų ugdymo patirtis mokyklose ir
sukaupti informaciją atnaujintų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų
projektams toliau tobulinti, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų kompetencijoms
stiprinti ir suplanuoti kitas būtinas veiklas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosioms
programoms tinkamai įgyvendinti.
Siekdama padėti dėl epideminės situacijos nukentėjusiam verslui, Savivaldybės taryba
2021 m. gegužės 25 d. priėmė sprendimą Nr. T-185 „Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinė
žemės nuomos mokesčio lengvatų suteikimo“. Vadovaujantis šiuo sprendimu buvo suteikta
7,1 tūkst. Eur valstybinės žemės nuomos ir 1,6 tūkst. Eur žemės mokesčio lengvatų dėl 25 proc.
mokesčių sumažinimo, o dėl 50 proc. mokesčių sumažinimo – 4,8 tūkst. Eur valstybinės žemės
nuomos ir 0,9 tūkst. Eur žemės mokesčio. Savivaldybė 2021 m. iš viso suteikė žemės ir valstybinės
žemės nuomos mokesčių lengvatų už 14,4 tūkst. Eur.
Savivaldybės taryba 2021 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-107 „Dėl atleidimo nuo vietinės
rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimą“ atleido lauko
kavines nuo vietinės rinkliavos mokesčio. 2021 m. šia lengvata pasinaudojo 71 įmonė. Lauko
kavinėms buvo suteikta nuolaidų už 47,7 tūkst. Eur. Taip pat lauko kavinės naudojosi galimybe
pasididinti lauko kavinių plotą. Savivaldybės tarybos sprendimais 50 proc. buvo sumažinta vietinė
rinkliava už leidimų prekiauti (teikti paslaugas) 2021 m. sausio, vasario, balandžio ir gegužės mėn.
iš kioskų (paviljonuose) išdavimą.
Po 2020 m. prasidėjusios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos 2021 m.
jau buvome geriau pasiruošę toliau kontroliuoti besitęsiančią pandemiją ir spręsti su tuo susijusius
klausimus. Nuo pat pandemijos pradžios verslo įmonės, įvairios organizacijos ir pavieniai kauniečiai
išreiškė solidarumą su Savivaldybe, jautė socialinę atsakomybę ir aktyviai prisidėjo prie pandemijos
iššūkių suvaldymo.
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