
 

 
KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBA  

  

SPRENDIMAS 

DĖL KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS 

PATVIRTINIMO 

  

2022 m. vasario 4 d. Nr. 6KS-1 

Kaunas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 7 

punktu ir Kauno regiono plėtros tarybos nuostatų, patvirtintų Kauno regiono plėtros tarybos 

steigiamojo susirinkimo 2020 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 2 „Dėl Kauno regiono plėtros tarybos 

nuostatų patvirtinimo“, 53.2 papunkčiu, Kauno regiono plėtros tarybos kolegija n u s p r e n d ž i a:  

Patvirtinti Kauno regiono plėtros tarybos 2021 m. veiklos ataskaitą (pridedama).  

 

 

 

Kolegijos pirmininkė                                                                                                      Nijolė Dirginčienė
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1. BENDRA INFORMACIJA APIE KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBĄ 

Kauno regiono plėtros taryba yra pagal Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymą  

įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Savo veiklą įstaiga 

pradėjo 2021 m. kovo 2 d. Įstaigos kodas – 305708020. Registracijos adresas – Kaunas, L. Sapiegos 

g. 10. El. pašto adresas – info@kaunoregionas.lt. Įstaigos vadovas – direktorė Simona Stočkienė šiuo 

metu esanti vaiko priežiūros atostogose. Įstaigos vadovo funkcijas atlieka Kauno regiono plėtros 

tarybos administracijos (toliau – administracija) ekspertė.  

1.1. Įstaigos vadovo žodis 

Vienas iš pagrindinių iššūkių 2021 m. buvo naujos įstaigos sukūrimas. Tai apima ne tik 

teisines procedūras, veiklos planavimą, naujų tvarkų kūrimą, bet ir žmogiškųjų išteklių pritraukimą 

bei jų išlaikymą. Nors 2021 m. buvo sudėtingi ir permainingi dėl šalyje besitęsiančios COVID-19 

pandemijos, tačiau galima pasidžiaugti, kad sėkmingai subūrėme komandą ir pradėję darbus kaip 

nauja įstaiga, jau spėjome įsibėgėti ir prisitaikyti nuolat besikeičiančioje aplinkoje.  

Decentralizavus regioninę politiką, Kauno regiono plėtros taryboje jaučiama didesnė laisvė, 

atsirado galimybės skirti dar daugiau laiko bendram veiksmų koordinavimui, politikos formavimui 

bei gerinti sprendimų priėmimo procesą. Pasikeitė tarybos funkcijos: finansų, personalo ir turto 

klausimai yra tvarkomi savarankiškai. Veikiama efektyviau, galima daugiau dėmesio skirti problemų 

sprendimui. 

Vieni iš svarbiausių darbų 2021 m. buvo Kauno regiono plėtros plano iki 2030 m. rengimas, 

taip pat Kauno regiono plėtros plano iki 2020 m. įgyvendinimo užbaigimas. Regionas intensyviai 

ruošėsi ateinančiam Europos Sąjungos finansiniam laikotarpiui – nuo gegužės mėnesio buvo 

rengiamas Kauno regiono plėtros planas 2021–2030 metams. Jau yra nustatytos ateinančiu 

dešimtmečiu spręstinos pagrindinės problemos ir jų priežastys. Diskusijų metu susitarta, kad esminės 

regiono problemos apima šiuos aspektus: nepanaudojamas regiono verslo pritraukimo ir plėtros 

potencialas, netvari judumo sistema regione, gyventojų poreikių neatitinkančios sveikatos ir 

socialinės paslaugos, neužtikrinamos būtinos švietimo paslaugų sąlygos bei poveikio klimato kaitai 

nemažėjimas ir neprisitaikymas prie jos. Kai kurias iš šių problemų Kauno regiono savivaldybės 

planuoja spręsti kartu. 

Regiono plėtrai didelę įtaką turi savivaldybių bendradarbiavimas, aktyvus socialinių ir 

ekonominių partnerių, visuomenės įsitraukimas, siekiant tinkamai panaudoti turimą potencialą. Šiuo 

metu regione diskutuojama su įvairių sričių specialistais, ekspertais, kaip tinkamai išnaudoti regiono 

plėtros galimybes naujuoju finansavimo laikotarpiu. Planuojamos investicijos ne tik į verslo, turizmo 

infrastruktūrą, bet ir į švietimo, kultūros, socialinių ir sveikatos paslaugų efektyvinimą, darnų judumą. 

Daug dėmesio skiriama tvarios aplinkos kūrimui. Regionas turi ambicijų spartinti skaitmenizacijos, 

duomenų atvėrimo procesus, diegti intelektines sistemas, ieškoma inovatyvių sprendimų. 

Apibendrinant galima teigti, kad Kauno regiono plėtros tarybai praėję metai buvo kupini 

iššūkių, tačiau darbingi ir sėkmingi, kuriant naują įstaigą ir siekiant Kauno regiono plėtros tarybos 

veiklos tikslų.  

1.2. Įstaigos valdymo organai ir struktūra 

Kauno regiono plėtros tarybos organas yra Kauno regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių 

susirinkimas. Kauno regiono plėtros tarybos valdymo organai – Kauno regiono plėtros tarybos 

kolegija (toliau – Kolegija) ir administracijos direktorius. 

mailto:info@kaunoregionas.lt
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Kauno regiono plėtros tarybos visuotinį dalyvių susirinkimą sudaro 8 Kauno regiono plėtros 

tarybą įsteigusių regiono savivaldybių merai. Kolegijos personalinę sudėtį sudaro 24 nariai, iš kurių 

8 regiono savivaldybių merai ir 16 deleguotų regiono savivaldybių tarybų narių.  

Administracijos struktūra: 

 
 

1.3. Kauno regiono plėtros tarybos steigėjai 

 

Steigėjo pavadinimas 
Įnašo suma metų pradžioje, 

EUR 

Įnašo suma metų pabaigoje, 

EUR 

Birštono savivaldybė 5000 5000 

Jonavos rajono savivaldybė 5000 5000 

Kaišiadorių rajono savivaldybė 5000 5000 

Kauno miesto savivaldybė 5000 5000 

Kauno rajono savivaldybė 5000 4966,15 

Kėdainių rajono savivaldybė 5000 5000 

Prienų rajono savivaldybė 5000 5000 

Raseinių rajono savivaldybė 5000 5000 

Viso: 40000 39966,15 

Direktorius

Ekspertas Vyriausiasis specialistas Vyresnysis specialistas
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2. 2021 M. KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS VEIKLOS, VYKDANT KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS 

FUNKCIJAS 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vertinimo rodikliai 

Vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

Kauno regiono 

plėtros tarybos 

organas, 

atsakingas už 

priemonės 

įgyvendinimą 

Įvykdymo 

terminas 
Rezultatas 

1.  Patvirtinti Kauno regiono 

plėtros tarybos metinį 

veiklos planą. 

Parengtas  Kauno regiono 

plėtros tarybos metinio 

veiklos plano projektas, 

skaičius. 

 

1 

 

Administracijos 

direktorius 

2021-04-30 

 

1 vnt.  

Projektas parengtas 2021-04-13. 

 

Patvirtintas Kauno regiono 

plėtros tarybos metinis veiklos 

planas, skaičius. 

1 Kolegija 

 

2021-05-31 1 vnt. 

Patvirtintas Kolegijos 2021-04-22 sprendimu 

Nr. 6KS-15. 

2.  Sudaryti Kauno regiono 

plėtros tarybos patariamąją 

partnerių grupę (toliau – 

Partnerių grupė). 

Įvertinus deleguotų atstovų 

atitikimą nustatytiems 

reikalavimams, parengti 

Kauno regiono plėtros tarybos 

sprendimo dėl Partnerių 

grupės sudarymo projektą, 

skaičius. 

1 Administracijos 

direktorius 

2021-04-30 

 

1 vnt. 

Projektas parengtas 2021-04-13. 

 

Sudaryta Partnerių grupė, 

skaičius. 

1 Kolegija  

 

2021-05-31 1 vnt. 

Sudaryta Partnerių grupė 2021-04-22 Kolegijos 

sprendimu Nr. 6KS-13.  

3.  Priimant sprendimus 

apsvarstyti Partnerių grupės 

pateiktas išvadas ar 

nuomonę. 

 

Gautos Partnerių grupės 

išvados ir nuomonės pateiktos 

svarstyti Kolegijai, dalis 

(proc.). 

 

100 Administracijos 

direktorius 

2021-12-31 100 proc. 

Gautos 4 Partnerių grupės išvados ir nuomonės 

pateiktos svarstyti Kolegijai. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonė Vertinimo rodikliai 

Vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

Kauno regiono 

plėtros tarybos 

organas, 

atsakingas už 

priemonės 

įgyvendinimą 

Įvykdymo 

terminas 
Rezultatas 

Kolegijos sprendimai priimti, 

apsvarsčius Partnerių grupės 

pateiktas išvadas ar nuomonę, 

dalis (proc.). 

100 Kolegija  

 

2021-12-31 100 proc. 

Kolegijos sprendimai priimti, apsvarsčius 

Partnerių grupės pateiktas išvadas ar nuomonę: 

1. 2021-05-20 Nr. 6KS-19; 

2. 2021-07-14 Nr. 6KS-30; 

3. 2021-08-25 Nr. 6KS-31; 

4. 2021-11-04 Nr. 6KS-45.  

4.  Patvirtinti 2021–2030 metų 

Kauno regiono plėtros planą. 

 

 

Parengtas 2021–2030 metų 

Kauno regiono plėtros plano,  

kuriame pateikta regiono 

esamos situacijos analizė, 

nustatyti regiono plėtros 

tikslai, uždaviniai ir rodikliai, 

bent viena pažangos 

priemonė, jos įgyvendinimo 

stebėsenos rodikliai ir 

finansavimo šaltiniai, 

projektas, skaičius. 

1 Administracijos 

direktorius 

2021-12-15 0 vnt. 

2021–2030 m. Kauno regiono plėtros planas 

pradėtas rengti: rengiama Regiono esamos 

situacijos analizės dalis (yra nustatytos 

pagrindinės Kauno regiono problemos, jų 

priežastys; buvo diskutuojama su 

savivaldybėmis dėl jų bendradarbiavimo ir 

galimų numatyti bendrų veiksmų, siekiant 

Kauno regione identifikuoti funkcinę zoną 

transporto, socialinėje, švietimo ir turizmo 

srityse).  

Patvirtintas 2021–2030 metų 

Kauno regiono plėtros planas, 

kuriame pateikta Kauno 

regiono esamos situacijos 

analizė, nustatyti regiono 

plėtros tikslai, uždaviniai ir 

rodikliai, bent viena pažangos 

priemonė, jos įgyvendinimo 

1 Kolegija  

 

2021-12-31 0 vnt. 

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. Kauno regiono 

plėtros taryba neturėjo galimybės patvirtinti 

2021–2030 metų Kauno regiono plėtros plano, 

nes: 

- nėra patvirtinta Regionų plėtros programa, 

kurioje bus nustatytos finansinės projekcijos 

regionui regioninėms pažangos priemonės 
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Eil. 

Nr. 
Priemonė Vertinimo rodikliai 

Vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

Kauno regiono 

plėtros tarybos 

organas, 

atsakingas už 

priemonės 

įgyvendinimą 

Įvykdymo 

terminas 
Rezultatas 

stebėsenos rodikliai ir 

finansavimo šaltiniai, 

skaičius. 

planuoti, išankstinės sąlygos priemonėms 

įgyvendinti, nustatyti siektini rodikliai 

regionams; 

- nėra patvirtintų regioninių pažangos 

priemonių galimų finansavimo šaltinių 

naudojimo sąlygų; 

- nėra patvirtintos regioninių pažangos 

priemonių pagrindimo formos, neaiškūs 

reikalavimai ir neparengti metodiniai 

dokumentai pažangos priemonių veiklų 

alternatyvų analizei, alternatyvų poveikio 

vertinimui, socialinės ekonominės naudos 

vertinimui. 

5.  Pakeisti Kauno regiono 

plėtros planą iki 2020 metų, 

pagal pasiūlymus pateiktus 

nuo 2021-03-02 iki 2021-11-

20. 

Parengti Kolegijos sprendimų 

dėl Kauno regiono plėtros 

plano iki 2020 metų pakeitimo 

pagal gautus pasiūlymus 

projektai, dalis (proc.). 

100 Administracijos 

direktorius 

 

2021-12-31 100 proc. 

Parengti 4 Kolegijos sprendimų dėl Kauno 

regiono plėtros plano iki 2020 metų pakeitimo 

pagal gautus pasiūlymus projektai. 

Priimti Kolegijos sprendimai 

dėl Kauno regiono plėtros 

plano iki 2020 metų 

pakeitimo, dalis (proc.). 

100 Kolegija  

 

2021-12-31 100 proc. 

Priimti 4 Kolegijos sprendimai dėl Kauno 

regiono plėtros plano iki 2020 metų pakeitimo: 

1. 2021-05-20 Nr. 6KS-19; 

2. 2021-07-14 Nr. 6KS-30; 

3. 2021-08-25 Nr. 6KS-31; 

4. 2021-11-04 Nr. 6KS-45. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonė Vertinimo rodikliai 

Vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

Kauno regiono 

plėtros tarybos 

organas, 

atsakingas už 

priemonės 

įgyvendinimą 

Įvykdymo 

terminas 
Rezultatas 

Kolegijos priimti sprendimai 

dėl Kauno regiono plėtros 

plano iki 2020 metų pakeitimo 

paskelbti Teisės aktų registre, 

dalis (proc.). 

100 Administracijos 

direktorius 

 

2021-12-31 100 proc. 

Kolegijos priimti 4 sprendimai dėl Kauno 

regiono plėtros plano iki 2020 metų pakeitimo 

paskelbti Teisės aktų registre: 

1. TAR, 2021-05-21, Nr. 11361; 

2. TAR, 2021-07-14, Nr. 15920; 

3. TAR, 2021-08-25, Nr. 17912; 

4. TAR, 2021-11-04, Nr. 22937. 

6.  Pateikti pasiūlymus dėl 

Kauno regiono plėtros 

tarybai pateiktų derinti teisės 

aktų, nacionalinės regioninės 

politikos įgyvendinimo 

planavimo dokumentų 

projektų. 

Pateiktų pasiūlymų Kolegijai 

dėl Kauno regiono plėtros 

tarybai pateiktų derinti teisės 

aktų,  nacionalinės regioninės 

politikos įgyvendinimo 

planavimo dokumentų 

projektų, dalis (proc.). 

100 Administracijos 

direktorius 

 

2021-12-31 100 proc. 

Pateikta 14 išvadų dėl Vidaus reikalų 

ministerijos pateiktų derinti teisės aktų projektų 

dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos prioritetų 

įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano 

pakeitimo, 2014–2020 m. Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 518, 014, 

904, 906 priemonių projektų finansavimo 

sąlygų aprašų pakeitimo, Lietuvos Respublikos 

strateginio valdymo įstatymo, Regioninės 

plėtros įstatymo, Investicijų įstatymo, Žemės 

įstatymo pakeitimo, Nacionalinės regioninės 

plėtros tarybos darbo reglamento ir kt. 

Pateiktų Kauno regiono 

plėtros tarybos pasiūlymų dėl 

pateiktų derinti teisės aktų,  

nacionalinės regioninės 

100 Kolegija  

 

2021-12-31 100 proc. 

Svarstyti 2021–2030 m. Viešojo valdymo 

plėtros programos dalies, susijusios su 2021–

2030 metų Nacionalinio pažangos plano 8 tikslo 
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Eil. 

Nr. 
Priemonė Vertinimo rodikliai 

Vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

Kauno regiono 

plėtros tarybos 

organas, 

atsakingas už 

priemonės 

įgyvendinimą 

Įvykdymo 

terminas 
Rezultatas 

politikos įgyvendinimo 

planavimo dokumentų 

projektų, dalis (proc.). 

„Didinti teisinės sistemos ir viešojo valdymo 

veiksmingumą“ 8.8 uždaviniu „Sukurti ir 

įgyvendinti veiksmingą regioninės politikos 

sistemą, sustiprinti regionų kompetencijas“, 

2021-2030 metų Sveikatos išsaugojimo ir 

stiprinimo plėtros programos, 2021-2030 metų 

Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo 

didinimo plėtros programos bei 2021-2030 

metų Susisiekimo plėtros programos projektai, 

siekiant pateikti pasiūlymus Vidaus reikalų 

ministerijai ir kitoms Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės tvirtinamus planavimo 

dokumentus rengiančioms valstybės 

institucijoms. 

7.  Patvirtinti Kolegijos 

personalinę sudėtį. 

Parengti klausimą Kauno 

regiono plėtros tarybos 

visuotiniam dalyvių 

susirinkimui (toliau – 

Visuotinis dalyvių 

susirinkimas) dėl Kolegijos 

personalinės sudėties 

patvirtinimo, skaičius. 

1 Administracijos 

direktorius 

 

2021-04-03 1 vnt. 

Parengtas klausimas 2021-03-31. 

Priimtas Visuotinio dalyvių 

susirinkimo sprendimas dėl 

Kolegijos personalinės 

1 Visuotinis dalyvių 

susirinkimas 

 

2021-04-13 1 vnt. 

Priimtas Visuotinio dalyvių susirinkimo 2021-

04-12 sprendimas Nr. 6VDS-4. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonė Vertinimo rodikliai 

Vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

Kauno regiono 

plėtros tarybos 

organas, 

atsakingas už 

priemonės 

įgyvendinimą 

Įvykdymo 

terminas 
Rezultatas 

sudėties patvirtinimo, 

skaičius. 

8. Nustatyti Kauno regiono 

plėtros tarybos lėšų 

naudojimo tvarką. 

Parengti  Kauno regiono 

plėtros tarybos lėšų naudojimo 

tvarkos projektą, skaičius. 

1 Administracijos 

direktorius 

 

2021-05-10 1 vnt. 

Projektas parengtas 2021-05-05. 

Patvirtinta  Kauno regiono 

plėtros tarybos lėšų naudojimo 

tvarka, skaičius. 

1 Visuotinis dalyvių 

susirinkimas 

 

2021-05-30 1 vnt. 

Patvirtinta 2021-05-20 protokolu Nr. 6VDP-2. 

9. Nustatyti  Kauno regiono 

plėtros tarybos vidaus 

kontrolės tvarką. 

Parengti  Kauno regiono 

plėtros tarybos vidaus 

kontrolės tvarkos projektą, 

skaičius. 

1 Administracijos 

direktorius 

 

2021-05-10 1 vnt. 

Projektas parengtas 2021-05-05. 

Patvirtinta  Kauno regiono 

plėtros tarybos vidaus 

kontrolės tvarka, skaičius. 

1 Visuotinis dalyvių 

susirinkimas 

 

2021-05-30 1 vnt. 

Patvirtinta 2021-05-20 protokolu Nr. 6VDP-2. 

10. Nustatyti administracijos 

direktoriaus ir 

administracijos darbuotojų 

darbo apmokėjimo sistemas. 

Parengti administracijos 

direktoriaus ir administracijos 

darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistemų projektai, skaičius. 

2 Administracijos 

direktorius 

 

2021-04-03 2 vnt. 

Projektai parengti 2021-04-01. 

Patvirtintos administracijos 

direktoriaus ir administracijos 

darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistemos, skaičius. 

2 Visuotinis dalyvių 

susirinkimas 

 

2021-04-13 2 vnt. 

2021-04-12 sprendimu Nr. 6VDS-3 patvirtintos 

administracijos direktoriaus ir administracijos 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos. 
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Kauno regiono plėtros tarybos veiklos buvo finansuojamos iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2021–2023 

metų strateginio veiklos plano 02.01 programos „Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo 

koordinavimas ir kontrolė“ pagal priemonę „Įgyvendinti nacionalinę regioninę politiką apskrityse, užtikrinti regionų plėtros tarybų funkcijų vykdymą“. 

2021 m. kovo 12 d. sutartyje Nr. 1S-128 „Sutartis dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo“ Kauno regiono plėtros tarybai nustatytų veiklos vertinimo 

kriterijų pasiekimas per 2021 m. ir atliktų veiklų rezultatai pateikiami lentelėje: 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijaus pavadinimas 

Per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

siektina 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

Per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

pasiekta 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

Per ataskaitinį 

laikotarpį 

pasiekta 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės dalis, 

proc. 

Paaiškinimai 

1. Iki 2021 m. gegužės 31 d. Kolegijos sprendimu sudaryta Partnerių 

grupė, atitinkanti Regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 13 ir 14 

dalyse nustatytus reikalavimus. 1 vnt. 1 vnt. 100 proc. 

2021 m. balandžio 22 d. Kolegijos 

sprendimu Nr. 6KS-13 sudaryta 

Partnerių grupė atitinkanti Regioninės 

plėtros įstatymo 23 straipsnio 13 ir 14 

dalyse nustatytus reikalavimus. 

2. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. Regiono plėtros tarybos patvirtintas 

2021–2030 metų Kauno regiono plėtros planas, kuriame pateikta 

Kauno regiono esamos situacijos analizė, nustatyti regiono plėtros 

tikslai, uždaviniai, rodikliai, bent viena pažangos priemonė, jos 

įgyvendinimo stebėsenos rodikliai ir finansavimo šaltiniai. 

1  vnt. 0 vnt. 0 proc. 

2021–2030 m. Kauno regiono plėtros 

planas pradėtas rengti. Detalesnė 

informacija pateikta Kauno regiono 

plėtros tarybos 2021 m. veiklos 

ataskaitos (toliau – Ataskaita) 2 

skyriaus 4 punkte.  

3. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. Regiono plėtros taryba yra priėmusi 

sprendimus dėl Kauno regiono 2014–2020 metų plėtros plano 

pakeitimo pagal pasiūlymus, Regiono plėtros tarybai pateiktus nuo 

2021 m. kovo 2 d. iki 2021 m. lapkričio 20 d., ir, kai reikalaujama 

pagal Regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 5 dalį, šiuos 

sprendimus paskelbusi Teisės aktų registre. 

 

100 proc. 

 

100 proc. 

 

100 proc. 

Priimti 4 sprendimai dėl Kauno 

regiono 2014–2020 metų plėtros 

plano pakeitimo pagal pasiūlymus ir  

paskelbti Teisės aktų registre. 

Detalesnė informacija pateikta 

Ataskaitos 2 skyriaus 5 punkte.   
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3. PERSONALO VALDYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

3.1. Darbuotojų skaičius, pareigybės ir kaita 

Kauno regiono plėtros taryboje 2021 m. dirbo septyni darbuotojai (6 etatai). Administracijos 

direktorius, administracijos vyresnysis specialistas (vyriausiasis buhalteris), keturi administracijos 

vyriausieji specialistai ir administracijos ekspertas.  

▪ 2021 m. kovo 3 d. pareigas pradėjo eiti administracijos direktorė.  

▪ 2021 m. kovo 16 d. pareigas pradėjo eiti administracijos vyresnioji specialistė (vyriausioji 

buhalterė). 

▪ 2021 m. kovo 23 d. pareigas pradėjo eiti dvi administracijos vyriausiosios specialistės. 

▪ 2021 m. balandžio 9 d. pareigas pradėjo eiti administracijos ekspertė.  

▪ 2021 m. gegužės 27 d. pareigas pradėjo eiti administracijos vyriausioji specialistė.  

▪ 2021 m. birželio 2 d. pareigas pradėjo eiti administracijos vyriausioji specialistė.  

▪ Nuo 2021 m. rugsėjo 26 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. administracijos direktorei suteiktos 

vaiko priežiūros atostogos. 

▪ Nuo 2021 m. spalio 29 d. iki 2023 m. rugpjūčio 18 d. administracijos vyriausiajai specialistei 

suteiktos vaiko priežiūros atostogos. 

 

3.2. Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 

Administracijos darbuotojams per ataskaitinius metus išmokėtas darbo užmokestis, 

neatskaičius mokesčių, sudaro 105 258,71 Eur. Darbo užmokestį sudaro pareiginė alga ir priemokos 

(už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito administracijos darbuotojo funkcijas bei už 

papildomų užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, atlikimą, kai dėl to 

viršijamas įprastas darbo krūvis). 

Administracijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis, įskaitant priemokas, per ataskaitinį 

laikotarpį pagal pareigybes: 

▪ Administracijos direktorius -  2 593,33 Eur; 

▪ Administracijos ekspertas – 3 568, 32 Eur; 

▪ Administracijos vyriausiasis specialistas – 2 015,44 Eur; 

▪ Administracijos vyresnysis specialistas (vyriausiasis buhalteris) – 1 279,77 Eur.  

 

3.2.1. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus* 

 

Eil. 

Nr. 

Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas 
Priemokos Priedai Premijos 

Kitos 

išmokos

** 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1. Administracijos 

direktorius 
7001,99 -    7001,99 

2. Administracijos 

ekspertas, atliekantis 

administracijos 

direktoriaus funkcijas 

22332,34 8932,94    31265,28 
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* Neatskaičius mokesčių. 

** Kitų išmokų mokėta nebuvo. 

 

3.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 

 

Eil. 

Nr. 
Mokymų data Mokymų pavadinimas (tema) 

 

Suteiktos žinios 

 

1. 2021-04-30 Priešgaisrinės saugos mokymai. 
Mokymų metu suteiktos žinios priešgaisrinės 

saugos klausimais. 

2. 2021-05-(03-07) 
Darbuotojų saugos ir sveikatos 

mokymai. 

Mokymų metu suteiktos žinios darbuotojų 

saugos ir sveikatos klausimais. 

3. 2021-05-26 
Regionų plėtros planų pažangos 

priemonių rengimo mokymai. 

Mokymu metu suteiktos žinios apie 

strateginio valdymo sistemą, regionų plėtros 

planų rengimo procesą ir sąsajas su Regionų 

plėtros programa ir regionų plėtros planų 

pažangos priemonių rengimą. 

3. 2021-09-24 
Vidaus kontrolės valdymas ir 

užtikrinimas viešajam sektoriui. 

Mokymų metu suteiktos žinios:  

▪ kas yra vidaus kontrolės sistema ir kokie 

pagrindiniai jos elementai; 

▪  apie vidaus kontrolės ir rizikų valdymo 

sąsajas ir skirtumus; 

▪ ką reiškia efektyvi vidaus kontrolės 

sistema ir kokiomis priemonėmis ji 

valdoma; 

▪ kokius vidaus kontrolės veiksmus taiko 

arba turėtų taikyti atliekant savo 

pareigas, kokios asmeninės atsakomybės 

ir veiksmai užtikrins vidaus kontrolės 

efektyvumą. 

4. 2021-10-(14-15) 
Efektyvios komunikacijos ir 

sėkmingo bendravimo mokymai. 

Mokymų metu suteiktos žinios, kaip megzti 

santykį su auditorija, kaip valdyti stresą ir 

emocijas, kaip teisingai formuluoti ir pristatyti 

žinutę auditorijai, kaip valdyti kūno kalbą ir 

kita. 

5. 2021-10-28 

Korupcijos samprata ir 

pasireiškimas Lietuvoje. Interesų 

konfliktai ir jų valdymas. 

Mokymų metu suteiktos žinios apie kovos su 

korupcija sistemą, sociologinių apklausų 

duomenis, interesų konfliktus ir jų prevenciją. 

6. 2021-11-08 
Personalo ugdymo politika ir 

įrankiai. 

Seminaro metu suteiktos žinios apie personalo 

ugdymą, personalo ugdymo strategiją, 

suaugusiųjų mokymų ypatumus ir kita. 

7. 2021-11-11 
Viešojo sektoriaus duomenų 

apsaugos pareigūnų mokymai. 

Mokymų metu suteiktos žinios apie teisės aktų 

projektų reikalavimus, kuriais 

reglamentuojamas asmens duomenų 

tvarkymas, asmens duomenų apsaugos 

pareigūno vaidmenį viešajame sektoriuje, 

rizikos vertinimą, poveikio duomenų apsaugai 

vertinimą, asmens duomenų viešinimą ir kitą. 
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Eil. 

Nr. 
Mokymų data Mokymų pavadinimas (tema) 

 

Suteiktos žinios 

 

8. 2021-11-15 Personalo valdymas. 

Mokymų metu suteiktos žinios apie 

darbuotojų įdarbinimą, darbuotojų atranką, 

motyvavimą ir kita, 

9. 2021-11-18 Nuotolinio darbo organizavimas. 
Mokymų metu suteiktos žinios, kaip 

efektyviai organizuoti nuotolinį darbą. 

10. 2021-11-25 Personalo valdymas ir vertinimas. 
Mokymų metu suteiktos žinios apie efektyvų 

darbuotojų veiklos vertinimą. 

11. 2021-12-02 Darbo etika. 

Mokymų metu suteiktos žinios apie darbo 

etiką, veiklos skaidrumą, korupcijos 

prevenciją ir valdymą. 

12. 2021-12-(9-10) 

Asmeninis efektyvumas ir 

atsakomybės už rezultatą 

didinimas. Komandinis darbas ir 

motyvacija. 

Mokymų metu suteiktos žinios apie 

asmeninius, organizacijos ir komandos 

poreikius ir tikslus, darbo efektyvumo 

didinimo metodus, asmeninės atsakomybės 

didinimą komandoje. 

 

4. Finansinių išteklių ir turto valdymas 

 

Kauno regiono plėtros tarybai per ataskaitinį laikotarpį nustatytų funkcijų vykdymui skirta 

172,7 tūkst. Eur valstybės biudžeto asignavimų. Išsikeltų ataskaitinio laikotarpio veiklos tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimui per ataskaitinį laikotarpį panaudota 157,3 tūkst. gautų asignavimų. 

Nepanaudoti valstybės biudžeto asignavimai sudaro 15,4 tūkst. Eur. Asignavimų nepanaudojimo 

priežastis – nepilnai užimtos pareigybės darbuotojų, esančių nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros 

atostogose. 

Didžiausia dalis valstybės biudžeto asignavimų panaudota darbo užmokesčiui ir socialinio 

draudimo įmokoms - 107,4 tūkst. Eur, arba 68,2 proc. gautų asignavimų, prekėms ir paslaugoms 

įsigyti – 33,4 tūkst. Eur arba 21,3 proc. gautų asignavimų, ilgalaikiam turtui įsigyti – 16,5 tūkst. Eur 

arba 10,5 proc. gautų asignavimų.  

 

 

68,2%

21,3%

10,5%

VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ 

PANAUDOJIMO STRUKTŪRA

Darbo užmokestis Prekės ir paslaugos Ilgalaikis turtas
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Informacinių technologijų, biuro, kanceliarinių ir ūkinių prekių bei medžiagų per atskaitinį 

laikotarpį įsigyta už 10,3 tūkst. Eur, iš jų: informacinių technologijų prekės (monitorius, sujungimo 

stotelė, spausdintuvai darbui nuotoliniu būdu, ausinės ir kamera, kortelių skaitytuvai, kitos 

informacinių technologijų prekės bei eksploatacinės medžiagos), išmanieji telefonai, ekranas 

projektoriui, konferencijų salės kėdės, buitinė technika, ūkinis inventorius, kanceliarinės prekės.  

Ryšių, transporto, komandiruočių, patalpų nuomos, kvalifikacijos, komunalinių, 

informacinių technologijų ir kitų paslaugų įsigyta už 15,3 tūkst. Eur.  

Patalpų tvarkybos darbų įsigyta už 7,8 tūkst. Eur: suremontuotos nuomojamos 

administracinės patalpos L. Sapiegos g. 10, Kaunas, kuriose įrengta konferencijų salė darbo grupių 

posėdžiams organizuoti, administracijos direktoriaus darbo kabinetas ir darbo kabinetas 

administracijos darbuotojams.  

Ilgalaikio turto Kauno regiono plėtros taryba per ataskaitinį laikotarpį įsigijo už 16,5 tūkst. 

Eur: 5 kompiuterius (4 nešiojamus ir 1 stacionarų) kompiuterinėms darbo vietoms įrengti, spalvinį 

daugiafunkcinį spausdintuvą, konferencijų salės įrangą ir baldus.  

Per ataskaitinius metus reikšmingų sandorių ar sandorius su susijusiomis šalimis sudaryta 

nebuvo. 

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos įvykusių Kauno regiono plėtros tarybai reikšmingų 

įvykių nebuvo. 

 

 

Administracijos ekspertė,  Rasa Daraškevičienė 

atliekanti direktoriaus funkcijas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Parengė: 

Inga Kupcikevičiūtė 

Laima Jocienė 


