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2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas: Sąjungos aikštė 13 A, Kaunas. 

1.2. Telefono Nr. 8-37 36 35 46 

1.3. El. pašto adresas: info@kartunamai.lt  

1.4. Interneto svetainės adresas: www.kartunamai.lt 

1.5. Įstaigos įsteigimo metai: 1995 m. rugpjūčio 31 d. Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. 79. 

1.6. Įstaigos vadovas (vardas, pavardė, paskyrimo data): Ilona Veronika Klimantavičienė, 2004 m. 

lapkričio 18 d. Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AP-1292 „Dėl Ilonos 

Veronikos Klimantavičienės skyrimo į Kauno kartų namų direktoriaus pareigas“. 

 

II SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

Kauno kartų namai tai mišrių socialinių paslaugų įstaiga po savo stogu glaudžianti artimųjų 

neturinčius senelius ir patekusias į krizinę situaciją motinas su vaikais.  

Įstaigos veiklos tikslas - teikti ilgalaikes/trumpalaikes ir socialinės priežiūros paslaugas, sudaryti 

gyventojams tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti sveikatos priežiūrą, 

materialinį ir buitinį aptarnavimą, ugdyti motinų gebėjimą pasirūpinti savimi ir savo vaiku, padėti joms 

integruotis į visuomenę, skatinti įstaigoje gyvenančių trijų kartų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

Kauno kartų namai tęsia ES projektą "Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros 

modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims". Projekto pabaiga turėjo būti 2019 m. rudenį, 

bet dėl nenumatytų projektinių sprendinių ir papildomų statybos darbų ji nukelta į 2020 m. antro ketvirčio 

pabaigą.  

ES lėšomis atlikta virtuvės ir skalbyklos patalpų renovacija, atnaujinta pasenusi įranga. 

Renovacijos metu (7 mėn.) buvo atliekamas skalbimo ir maisto paslaugų pirkimas.  Dėl vidaus patalpų 

rekonstrukcijos darbų buvo laikinai sustabdytas ilgalaikės socialinės globos asmenų priėmimas taip pat 

socialinės priežiūros motinų su vaikais priėmimas. Dėl to sumažėjo ilgalaikės socialinės globos ir 

socialinės priežiūros paslaugų gavėjų skaičius. Taip pat sumažėjo Pagyvenusių žmonių dienos centro 



lankytojų skaičius tam įtakos turėjo dėl renovacijos suprastėjusi fizinė aplinka ir padidėjus asmens 

pajamoms, padidėjo mokestis už dienos centro lankymą, todėl dalies asmenų lankymas suretėjo. 

 ES projektas 2020 m. bus baigtas ir 40 - čiai gyventojų bus įrengti vienviečiai ir dviviečiai 

kambariai su autonomine ventiliacija, neįgaliesiems pritaikytais sanitariniais mazgais, personalo 

iškvietimo sistemomis, maldos arba susikaupimo patalpa, kiekviename aukšte bus įrengtos poilsio zonos 

su virtuvėle ir valgomuoju. Keliuose slaugomų gyventojų kambariuose bus įrengti lubiniai keltuvai. 

Antrasis aukštas bus skirtas  sergantiems demencija gyventojams. Pakilti į antrąjį, trečiąjį aukštą bus 

galima specialiu liftu. Projekto lėšomis taip pat numatoma atlikti įstaigos teritorijos tvarkymo darbus 

(~0,3031 ha): perasfaltuoti automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti drenažą, naujai įrengti teritorijos tvorą 

bei vartus, apšvietimą.  

Kauno kartų namai teikia socialinės priežiūros paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose (4 

atskiri butai) šeimoms. Tai tęstinės paslaugos šeimoms, kurios prieš tai gyveno Laikino gyvenimo 

namuose motinoms ir vaikams padalinyje ir socialinių darbuotojų pagalba įtvirtino motinystės ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžius.  2019 metais įvyko pokyčiai Savarankiško gyvenimo namų butuose: 

savivaldybei grąžintas   namas su žeme Gvazdikų g.5, kurį Kauno kartų namai valdė patikėjimo teise nuo 

2004 metų (vadovaujantis Kauno m. savivaldybės tarybos 2004-04-15 sprendimu Nr. T-201). Namas 

reikalavo kapitalinio remonto ir kad patalpos būtų tinkamos gyventi, buvo reikalingos didelės investicijos. 

Todėl vietoj jo gauti 2 atskiri butai Ukmergės g. 26-58  ir  Partizanų g. 47-51. Butus reikėjo paruošti ir 

įrengti paslaugų gavėjams. 

Įstaiga yra akredituota priimti tarptautinius savanorius, 2019 m. iki liepos mėn. savanoriavo 

mergina iš Prancūzijos. Kauno kartų namai yra partneriai ERASMUS+ tarptautinės savanorystės projekte 

"HANDS-ON".



III SKYRIUS 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS 

REZULTATAI 

 

3.1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą*.  

Asignavimų valdytojo 

(savivaldybės) 2019 m. 

metiniame veiklos plane 

nustatytos  strateginius 

priemonės, veiklos,   jų 

įvykdymo informacija 

Vertinimo 

kriterijus (rodiklis), 

matavimo vienetas 

2019 m. 

planinė 

reikšmė 

 

2019 m. 

faktinė 

reikšmė 

 

Įvykdymo 

procentas 

 

Procentinis 

pokytis 

lyginant su 

2018 m. 

Komentaras 

1. 02.03.02.007. Socialinių 

paslaugų užtikrinimas 

senyvo amžiaus asmenims 

ir mamoms su vaikais 

Kauno kartų namuose 

      

1.1. 02.03.02.007.01. 

Socialinės priežiūros 

paslaugų teikimas senyvo 

amžiaus asmenims 

Pagyvenusių žmonių dienos 

centre 

 

Lankytų dienų ir 

vietų skaičiaus 

santykis  

55,00 

 

 

36,09 66 ⁒ 30 ⁒, 

praėjusiu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

šis rodiklis 

sudarė 96 

proc. Tačiau 

stebima 

tendencija, 

kad 

socialinės 

priežiūros 

paslaugas 

gaunančių 

asmenų 

skaičius  

2018 m. ir 

2019 m. yra 

mažėjantis. 

Padidėjus 

asmens 

pajamoms, 

padidėjo 

mokestis už 

dienos centro 

lankymą, 

todėl dalis 

asmenų 

pradėjo 

rečiau 

lankyti. 

Rodiklis 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

įgyvendintas 

iš dalies 

1.2. 02.03.02.007.04. 

Socialinės priežiūros 

paslaugų teikimas sunkumų 

patiriančioms šeimoms 

Laikino ir Savarankiško 

gyvenimo namuose 

 

Įgyvendintų 

individualių 

socialinės priežiūros 

planų dalis nuo visų 

parengtų individualių 

socialinės priežiūros 

planų 

62,50 62,50 100 ⁒ Procentinio 

pokyčio 

pateikti 

negalima, 

nes 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

pakeista 

rodiklio 

reikšmė 

lyginant su 

praėjusiu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

Rodiklis 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

įgyvendintas 

visiškai 

2. 02.03.04.025. Socialinės 

globos užtikrinimas 

asmenims, turintiems 

sunkią negalią, Kauno 

kartų namuose 

      

2.1. 02.03.04.025.03 

Socialinės globos 

(ilgalaikės/trumpalaik

ės) teikimas senyvo 

amžiaus asmenims 

Senelių globos 

padalinyje 

Įstaigoje esančių 

socialinės globos 

(ilgalaikės/trumpalai

kės) vietų užimtumas 

72,5 71,21 98 ⁒ 24 ⁒ 

Praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

rodiklis 

02.03.02.007

.01. 

Socialinės 

globos ir 

Dėl vykdomo 

ES lėšomis 

finansuojamo 

projekto tiek 

ataskaitiniu, 

tiek praėjusiu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

buvo 



priežiūros 

užtikrinimas 

senyvo 

amžiaus 

asmenims 

rodiklis 

buvo 

pasiektas ir 

viršytas, nes 

per 2018 m. 

buvo 

suteiktos 

trumpalaikės 

socialinės 

globos 

paslaugos 

didesniam 

asmenų 

skaičiui, nei 

buvo 

planuota. Per 

2019 m. 

rodiklis 

stabilus, kito 

per vieną 

procentinį 

punktą dėl 

klientų 

mirties.  

mažinamas 

gyventojų 

skaičiaus. Per 

ataskaitinį 

laikotarpį keli 

gyventojai 

mirė, o naujų 

gyventojų 

priimta 

nebuvo. 

3. 02.03.04.029 Kauno 

kartų namų (Sąjungos a. 

13A) infrastruktūros 

modernizavimas ir 

pritaikymas senyvo 

amžiaus asmenims 

      

3.1. 02.03.04.029.04 

Projekto vykdymo 

priežiūros atlikimas 

Projekto priežiūros 

ataskaitų skaičius 

2 2 100 ⁒ 10 ⁒ 

2018 m. 

buvo 

projekto 

veiklų 

pradžia, o 

per 2019 m. 

atlikta 90 

proc. visų 

suplanuotų 

veiklų. 

Planuotos 

ataskaitos 

pateiktos 

Kauno m. 

savivaldybės 

administracij

os Plėtros 

programų ir 

investicijų 

skyriui. 

Rodiklis 

įgyvendintas. 

       

Įstaigos vadovo 

patvirtintame 2019 m. 

metiniame veiklos plane 

numatyta (-os) 

svarbiausia (-ios) sritis  (-

ys), tema (-os), metinis 

veiksmas /darbai, jų 

įvykdymo informacija 

Vertinimo 

kriterijus (rodiklis), 

matavimo vienetas 

 

2019 m. 

planinė 

reikšmė 

2019 m. 

faktinė 

reikšmė 

Įvykdymo 

procentas 

 

Procentinis 

pokytis 

lyginant su 

2018 m. 

Komentaras 

1. Socialinių paslaugų 

užtikrinimas senyvo 

amžiaus asmenims. 

Ilgalaikės/trumpalaikės 

globos ir socialinės 

priežiūros paslaugų 

teikimas senyvo amžiaus 

asmenims. 

      



1.1 Ilgalaikė/trumpalaikė 

socialinė globa (Senelių 

globos padalinys)  

 

Suteiktų paslaugų 

skaičius per metus. 

32 

 

25 

 

78 % 

 

-6 % 

 

Dėl ES 

projekto buvo 

mažinamas 

gyventojų 

skaičius. Per 

ataskaitinį 

laikotarpį keli 

gyventojai 

mirė, o naujų 

gyventojų 

priimta 

nebuvo. 

1.2. Socialinė priežiūra 

(Pagyvenusių žmonių 

dienos centre)  

 

Lankytojų skaičius 

per metus. 

 

25 

 

23 

 

92 % 

 

-8 % Padidėjus 

asmens 

pajamoms, 

padidėjo 

mokestis už 

dienos centro 

lankymą, 

todėl dalis 

asmenų 

pradėjo 

rečiau 

lankyti. 

1.3. Paslaugų kokybe 

patenkintų asmenų skaičius 

procentine išraiška 60%. 

 

Paslaugų kokybe 

patenkintų asmenų 

skaičius procentine 

išraiška. 

60 % 

 

95 % 

 

158 % 

 

-  Didėja 

paslaugų 

kokybe 

patenkintų 

asmenų 

skaičius. 

2. Socialinių paslaugų 

užtikrinimas motinoms ir 

vaikams. 

      

2.1. Socialinė priežiūra 

(Laikino gyvenimo namai 

motinoms ir vaikams); 

 

Suteiktų paslaugų 

skaičius per metus. 

 

8 

 

7 

 

88 % 

 

-12 % 

 

Dėl ES 

projekto buvo 

mažinamas 

gyventojų 

skaičius. 

2.2. Socialinė priežiūra 

(Savarankiško gyvenimo 

namai); 

Suteiktų paslaugų 

skaičius per metus. 

 

4 

 

4 

 

100% 

 

_ 

 

Rodiklis 

įgyvendina-

mas stabiliai 

3. Socialinės priežiūros ir 

bendrosios paslaugos 

motinoms ir vaikams. 

      

3.1. Bendrosios paslaugos  

(Vieną kartą savaitėje 

atvežami produktai iš  

Maisto banko ir dalinami 

mažas pajamas 

gaunančioms šeimoms). 

Kartai/per metus. 

 

50 

 

49 

 

98 % 

 

-2 % 

 

Rodiklis 

stabilus, 

mažesnė 

reikšmė dėl 

kalendorinių 

dienų 

skaičiaus per 

metus 

Dalyvavimas maisto banko 

akcijose – 2 kartai. 

Kartai/per metus. 2 1 

 

50 % 

 

- 2019 m. 

neturėjome 

galimybės 

sandėliuoti 

maisto 

produktų dėl 

vykdomos 

renovacijos 

4. Įgyvendinti ES projektą 

„Kauno kartų namų 

(Sąjungos a. 13A) 

infrastruktūros 

Atliktų veiklų dalis 

nuo visų projekto 

veiklų procentine. 

 

90 % 90 % 100 % - Rodiklis 

stabilus 



modernizavimas ir 

pritaikymas senyvo 

amžiaus asmenims“. 

 

02.03.02.007. Socialinių paslaugų užtikrinimas senyvo amžiaus asmenims ir mamoms su 

vaikais Kauno kartų namuose: 

2019 m. stebimas Pagyvenusių žmonių dienos centro lankytojų mažėjimas, lyginant su 2018 m. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Pagyvenusių žmonių dienos centrą lankė 23 asmenys. Šis mažėjimas sietinas su 

asmens pajamomis - padidėjus asmenų pajamoms, padidėjo mokestis už dienos centro lankymą, todėl dalis 

dienos centro lankytojų pradėjo rečiau lankyti.  

 

3.1.1. Pagyvenusių žmonių dienos centro lankytojų skaičius 

 

Metinio veiklos plano rodiklis ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendintas iš dalies: 

 

3.1.2. Metinių rodiklių įgyvendinimas 
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Socialinė priežiūra ( Pagyvenusių žmonių dienos 

centre)

2018 2019

55

36,09

0

10

20

30

40

50

60

2019 m. planinė reikšmė 2019 m. faktinė reikšmė

Lankytų dienų ir vietų skaičiaus santykis 



Dėl vykdomų pastato rekonstrukcijos darbų 2019 m. sumažėjo socialinės priežiūros paslaugas 

gaunančių šeimų skaičius Laikino gyvenimo namuose motinoms ir vaikams. Socialinės priežiūros 

paslaugos buvo teikiamos 7-oms sunkumus  patiriančioms šeimoms, o 2018 m. – paslaugas gavo 17 šeimų: 

 

 

3.1.3. Šeimų skaičius, kurioms teikiamos socialinės priežiūros paslaugos 

 

Socialinės priežiūros paslaugas 2019 m. Savarankiško gyvenimo namuose gavo 4 šeimos. Tai 

tęstinės paslaugos šeimoms,  kurios prieš tai gyveno Laikino gyvenimo namuose motinoms ir vaikams 

padalinyje ir socialinių darbuotojų pagalba įtvirtino motinystės ir savarankiško gyvenimo įgūdžius. 2019 

metais savivaldybei buvo grąžintas namas su žeme Gvazdikų g. 5, kurį Kauno kartų namai valdė patikėjimo 

teise nuo 2004 metų ir vietoj jo buvo gauti 2 atskiri butai Ukmergės g. 26-58  ir  Partizanų g. 47-51. Šiuose 

butuose 2019 m. buvo vykdomi įrengimo darbai (perkami baldai), todėl paslaugos nebuvo teikiamos.   

 

 

3.1.4. Šeimų skaičius, kurioms teikiamos socialinės priežiūros paslaugos Savarankiško gyvenimo namuose. 

 

 

 

 

17

7

Socialinė priežiūra ( Laikino gyvenimo namai 

motinoms ir vaikams)

2018 2019

5
4

Socialinė priežiūra ( Savarankiško gyvenimo namai)

2018 2019



2019 m. socialinės priežiūros paslaugų vertinimui buvo nustatytas kokybinis rodiklis, kuris 

atsispindi ir metiniame veiklos rodiklių plane (02.03.02.007.04. Socialinės priežiūros paslaugų teikimas 

sunkumų patiriančioms šeimoms Laikino ir Savarankiško gyvenimo namuose - įgyvendintų individualių 

socialinės priežiūros planų dalis nuo visų parengtų individualių socialinės priežiūros planų), kuris per 2019 

m. buvo įvykdytas: 

 

 

3.1.5. Rodiklių įgyvendinimas 

 

02.03.04.025. Socialinės globos užtikrinimas asmenims, turintiems sunkią negalią, Kauno 

kartų namuose 

Įgyvendinant Kauno kartų namų ES lėšomis finansuojamą projektą „Kauno kartų namų (Sąjungos 

a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims“ dėl vidaus patalpų 

rekonstrukcijos darbų 2018-2019 metais buvo laikinai sustabdytas ilgalaikės socialinės globos asmenų 

priėmimas, todėl 2019 m. sumažėjo gyventojų, lyginant su 2018 m. kuomet vietoj ilgalaikės socialinės 

globos buvo teikiamos trumpalaikės (6 mėn.) socialinės globos paslaugos.  
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3.1.6. Asmenų skaičius, kuriems teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės paslaugos. 

 

 

 

Metinio veiklos plano rodiklio įgyvendinimas ataskaitiniu laikotarpiu sudaro 98 proc., rodiklis 

įgyvendintas iš dalies: 

 

3.1.7. Rodiklio įgyvendinimas 

02.03.04.029 Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir 

pritaikymas senyvo amžiaus asmenims 

Įgyvendinant Kauno kartų namų ES lėšomis finansuojamą projektą per 2019 m. buvo pastatytas 

priestatas, kuris sujungtas su senuoju pastatu, uždengtas stogas, uždengti parapetai, sutvarkytas pastato 

fasadas (nutinkuotas, sudėti langai su apsauginėmis tvorelėmis), pradėti kiemo gerbūvio tvarkymo darbai, 

įrengta kiemo aikštelė iki asfaltavimo darbų, atlikti viso pastato (projekto ribose) patalpų vidaus darbai: 

nutinkuotos ir nudažytos sienos, sudėtos pakabinamos lubos, pakabinti šviestuvai, išklijuotos plytelės WC 

patalpose, sudėtos durys. Pilnai suremontuotos skalbyklos ir virtuvės patalpos. 
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Įgyvendinant metinio veiklos plano rodiklį buvo pateiktos planuotos ataskaitos Kauno m. 

savivaldybės administracijos Plėtros programų ir investicijų skyriui. Rodiklis įgyvendintas visiškai.  

Vertinant projekto užbaigtumą pagal Kauno kartų namų metinio veiklos plano tikslus, projekto atliktų 

veiklų dalis nuo visų projekto veiklų pateikiama žemiau: 

 

 

3.1.8. Projekto atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų 

 

2019 m. buvo teikiamos bendrosios socialinės paslaugos mažas pajamas gaunančios šeimoms, t.y. 

dalinami maisto produktai gauti iš Maisto banko. Rodiklis per 2019 m. lyginant su 2018 m. ženkliai nekito: 

 

 

3.1.9. Bendrosios paslaugos 
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2019 m. sumažėjo sausų ir birių maisto produktų, kurie suaukojami per metines Maisto banko 

akcijas, poreikis, todėl įstaiga 2019 m. dalyvavo tik vienoje Maisto banko akcijoje. 

 

 

3.1.10. Dalyvavimas Maisto banko akcijose 

 

Siekiant tobulinti Kauno kartų namų veiklą, įgyvendinti strateginio veiklos plano rodiklius bei 

ištirti paslaugų gavėjų pasitenkinimą teikiamomis socialinėmis paslaugomis, buvo atlikta anketinė paslaugų 

gavėjų apklausa, bendras pasitenkinimo paslaugomis vidurkis yra 95 proc. Tai parodo, kad klientai 

gaunamų paslaugų kokybę vertina labai gerai, 3 procentiniais vienetais geriau nei 2018 m.: 

 

 
3.1.9. Paslaugų kokybe patenkintų asmenų skaičius 
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Apibendrinant 2019 m. metinių veiklos plano rodiklių, įstaigos įsikeltų tikslų įgyvendinimą, galima 

teigti, kad Kauno kartų namai iš esmės įvykdė išsikeltus tikslus ir rodiklius: 

 

 

3.1.10. 2018-2019 m. rodiklių palyginimas 

  

IV SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR IŠLAIDAS DARBO 

UŽMOKESČIUI 

 

4.1. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio palyginimas 

su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. 

Įgyvendinus 2019 m. mokesčių reformą, pagal kurią darbuotojo ir darbdavio mokami mokesčiai buvo 

konsoliduoti, pasikeitė darbuotojų gaunamas bruto atlyginimas 1,289 karto. 2019 metais darbuotojų 

atlyginimai vidutiniškai kilo apie 20 proc.  

Eil. 

Nr. 

Pareigybės 

pavadinimas 
Darbuotojų skaičius 

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 

(BRUTO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Administracija:  3 3 0 1351 1787 32 ⁒ 

1.1. Direktorius 1 1 -    

1.2. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

soc.reikalams 

1 1 

- 

  

 

1.3. Administratorius 1 1 -    

2. Padalinių vadovai 2 2 0 748 1249 66 ⁒ 

2.1. 
Vedėjas socialiniams 

reikalams 
1 1 

 

0 
  

 

2.2. 
Buitinių paslaugų 

padalinio vadovas 
1 1 

 

0 
  

 

3 Specialistai 5 5 0 602 887 47 ⁒ 

3.1. Vyr. specialistas 1 1 -    

3.2. Mitybos specialistas 1 1 -    

3.3. Kineziterapeutas 1 1 -    

3.4. Užimtumo specialistas 1 1 -    

3.5. Sandėlininkas 1 1 -    

4 
Bendrosios praktikos 

slaugytojai 
3 3 

0 
658 852 

29 ⁒ 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Ilgalaikė/trumpalaikė globa (įvykdyta iš
dalies)

Socialinė priežiūra Pagyvenusių žmonių
dienos centre (įvykdyta iš dalies)

ES projekto įgyvendinimas (įvykdyta)

Socialinė priežiūra motinoms ir vaikams
(įvykdyta)

2018-2019 m. veiklų vykdymas (proc.)

2018 2019



5 Slaugytojo padėjėjai 2 2 0 582 897 54 ⁒ 

6 
Socialiniai 

darbuotojai 
5 5 

0 
713 1116 

56 ⁒ 

7 
Socialinio darbuotojo 

padėjėjai 
6 6 

 

0 
751 1039 

38 ⁒ 

8 

Kvalifikuoti ir 

nekvalifikuoti 

darbininkai 

6 6 

 

0 497 672 

 

35 ⁒ 

8.1. Virėjas 2 2 - 515 647 26 ⁒ 

8.2. Virtuvės darbininkas 1 1 -    

8.3. Pastato prižiūrėtojas 1 1 -    

8.4. 
Skalbimo mašinų 

operatorius 
1 1 

- 
  

 

8.5. Valytojas 1 1 -    

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI, GAUTOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS 

ATASKAITINIU LAIKOTARPIU 

 

5.1. Įstaigos finansavimo šaltinių ir gautų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu palyginimas su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu 

  

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Finansavimo šaltiniai 
 

 

2018 m., 

tūkst. Eur 

 

2019 m., 

tūkst. Eur 
 

 

Pokytis, proc. 
 

1 2 3 4 5 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 435.70 490.47 12.57% 

1.1. Iš jų  

Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo 

programa  

   

1.1.1.  02.03.02.007 Socialinių paslaugų užtikrinimas 

senyvo amžiaus asmenims ir mamoms su  vaikais 

329.52 

 

370.15  

1.1.2.  Pajamos už prekes ir paslaugas 86.97 87.39  

1.1.3.  Pajamos už prekes ir paslaugas (praėjusių metų 

likutis)  

 

19.22 

 

32.93 

 

 

2. Valstybės biudžeto lėšos  41.15 46.98 14.16% 

2.1.  02.03.04.025 Socialinės globos užtikrinimas 

asmenims, turintiems sunkią negalią 

   

2.1.1.  lėšos socialinėms paslaugoms  41.15 46.98  

3. Fondų lėšos 73.35 757.20 daugiau nei 100 % 

3.1.  02.03.04.029 Infrastruktūros modernizavimas ir 

pritaikymas senyvo amžiaus asmenims 

   

3.2. Savivaldybės biudžeto lėšos  3.71 113.58  

3.3. Savivaldybės skolintos lėšos 7.77   

3.4. ES lėšos 61.88 643.62  

4. Kitos lėšos (Nurodyti tikslų šaltinio pavadinimą) 0 0  

5. Parama  15.46 17.47 12,95% 

 Iš viso 503.79 668.50  

 Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 

 

86.97 

 

87.39 

 

 Iš viso lėšų 503.79 668.50 

 

32.69% 



5.2. Įstaigos lėšų panaudojimas ataskaitiniu laikotarpiu pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius 

(nurodomo tik tiek ekonominės klasifikacijos kodai pagal kuriuos yra panaudotos lėšos) 

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* I ketv., 

tūkst. 

Eur 

II ketv. 

tūkst. 

Eur  

III 

ketv., 

Eur 

IV ketv., 

tūkst. 

Eur  

Bendra 

išlaidų 

suma, 

tūkst. 

Eur 

kodas pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1.1.1.1 
Darbo užmokestis pinigais 59.16 100.61 99.65 126.66 386.08 

2.1.2.1.1.1 
Socialinio draudimo įmokos 1.08 1.49 1.45 1.92 5.94 

2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė parama 

pinigais 

 

0.92 

 

0.93 

 

0,32 

 

2.03 

 

4.20 

2.2.1.1.1.0.1 Mitybos (maisto produktų 

įsigijimo ir jų gamybos 

išlaidos) 

 

6.19 

 

7.19 

 

11.27 

 

12.84 

 

37.49 

2.2.1.1.10.2 Medikamentų ir medicininių 

prekių bei paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

 

2.84 

 

4.80 

 

2.03 

 

4.0 

 

13.67 

2.2.1.1.1..05 Ryšių įrangos ir ryšių 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

 

 

0.70 

 

0.70 

 

0.54 

 

0,87 

 

2.81 

2.2.1.1.1.0.6 Transporto išlaikymo  ir 

transporto paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

 

0.44 

 

0.68 

 

0.76 

 

1.02 

 

2.90 

 

2.2.1.1.1.0.7 Aprangos ir patalynės 

įsigijimo bei priežiūros 

išlaidos 

 

0 

 

0.22 

 

0.78 

 

0.81 

 

1.81 

2.2.1.1.1.11 Komandiruočių išlaidos 0 0 0 0.054 0.054 

2.2.1.1.1.14 Materialiojo ir nematerialiojo 

turto nuomos išlaidos 

 

0 

 

0 

 

0.04 

   

 0.12 

 

0.16 

2.2.1.1.1.15  Materialiojo turto paprastojo 

remonto prekių ir paslaugų  

įsigijimo išlaidos 

 

0 

 

0.05 

 

 

0.71 

 

0,95 

 

1.71 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 0.44 0 0,55 0,11 1.1 

2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 
9.24 5.88 2.02 7.86 25.00 

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų 

prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

0 0.17 0.60 0.81 1.58 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų  

įsigijimo išlaidos 

3.97 5.19 2.11 9.81 21.08 

3.1.1.2.1.1 Gyvenamųjų  namų  įsigijimo 

išlaidos 

11.32 11.84 27.14 61.48 111.78 

3.1.1.3.1.2 Mašinų ir įrenginių įsigijimo 

išlaidos 

0 0 26.20 7.48 33.68 

 

*Lentelės skiltyse rašomi tik tie Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu 

Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos 

patvirtinimo“ patvirtinti išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodai ir pavadinimai, pagal kuriuos 

Savivaldybės įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu panaudojo gautus asignavimus. 

  



VI SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ  

 

6.1. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės įstaigai perduotą, įstaigos įsigytą ar 

perleistą ilgalaikį turtą. 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas  Kiekis Vertė tūkst. Eur 

(nurodyta perdavimo, 

pardavimo, įsigijimo 

dokumentuose) 

Data (kada 

gautas, 

įsigytas, 

perleistas 

turtas) 

Įsigijimo tikslas, 

pagrindimas  

1 2 3 4  5 

 

1. 

 

Žemė Gvazdikų g.5,Kaunas 

perduota 

 
1 

 
25.28 

 

 

2019 09 30 

 

Žemė su namu 

perduoti savival- 

dybei dėl kapi- 

talinio remonto 

reikalingumo 

2. Žemė Gvazdikų g.5,Kaunas 

perduota 
 14.50 2019 09 30  

3. Gyvenamasis namas Gvazdikų g.5 

Kaunas perduotas 

2 5.52 2019 09 30  

4. Ūkinis pastatas Gvazdikų g.5 

Kaunas perduotas 

2 0,34 2019 09 30  

5. Inžinieriniai statiniai Gvazdikų 

g.5 Kaunas perduoti 

2 0,36 2019 09 30  

6. Butas Ukmergės g.26-58, Kaunas 

gautas 

1 13,90 2019-09-01 Savarankiško 

gyvenimo namai 

šeimai. 

7. Butas Partizanų g.47-51,Kaunas 

gautas 

1 10,14 2019 09 01 Savarankiško 

gyvenimo namai 

šeimai. 
8. Trivietė sofa-lova Neli įsigyta 1 0,53 2019 11 26 Ukmergės g.26-58 

9. Virtuvės baldų kompl. įsigytas 1 1.15 2019 12 18 Partizanų g.47-51 
10. Virtuvės baldų kompl. įsigytas 1 1.68 2019 12 18 Ukmergės g.26-58 
11. Virtuvės baldų kompl. įsigytas 1 1.72 2019 12 18 Sąjungos a.13 A 

12. Šaldomas stalas 4 stalčių ir 1 durų 

įsigytas 

1 1.83 2019 11 18 Virtuvės įrangos 

atnaujinimas pagal 

projektą 

13. Kompiuteris Lenovo V530-

241CB įsigytas 

1 1.09 2019 12 04 Direktorei 

14. Kompiuteris ASUS įsigytas 1 0,57 2019 09 23 Dietistei 

15. Stalas su vonia įsigytas 1 0,70 2019 09 30 Skalbyklos įrangos 

atnaujinimas pagal 

projektą 
16. Ventiliacinis gaubtas įsigytas 1 1.21 2019 08 26 Virtuvės įrangos 

atnaujinimas pagal 

projektą 
17. Elektrinė viryklė RP6 su lygiais 

lankainiais įsigytas 

1 2.69 2019 07 30 Virtuvės įrangos 

atnaujinimas pagal 

projektą 
18. Lyginimo volas įsigytas 1 4.11 2019 09 24 Skalbyklos įrangos 

atnaujinimas pagal 

projektą 
19. Pramoninis šaldytuvas įsigytas 1 1.80 2019 09 24 Virtuvės įrangos 

atnaujinimas pagal 

projektą 
20. Barjerinio tipo skalbimo mašina 

įsigytas 

1 11.19 2019 09 03 Skalbyklos įrangos 

atnaujinimas pagal 

projektą 
21. Pramoninė džiovinimo mašina 

TD6-14 įsigytas 

1 3.93 2019 09 03 Skalbyklos įrangos 

atnaujinimas pagal 

projektą 



VII SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 
 

 

2019 m. auditas nebuvo vykdomas.   

2019 m. buvo vykdyti 2 patikrinimai:  

1. 2019-05-16 planinį patikrinimą vykdė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, patikrinimo 

metu trūkumų nustatyta nebuvo; 

2. 2019-10-29 periodinį patikrinimą vykdė Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie SAM 

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius, pažeidimų nenustatyta;  

 

VIII SKYRIUS 

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA 

 

Kauno kartų namai tai mišrių socialinių paslaugų įstaiga po savo stogu glaudžianti artimųjų 

neturinčius senelius ir patekusias į krizinę situaciją motinas su vaikais.  

2019 metais įstaigos padalinių vadovų ir darbuotojų  iniciatyvos ir veiklos buvo nukreiptos į  projekto 

ES "Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus 

asmenims" įgyvendinimą. Reikėjo atlaisvinti patalpas, išnešti baldus, perkelti gyventojus į kitas patalpas, 

pirkti maitinimo ir skalbimo paslaugas, perskirstyti darbus ir veiklas, numatyti įrangos ir baldų poreikį 

naujai statomam priestatui.  Tuo pačiu buvo gauti du nauji Savarankiško gyvenimo namų butai, kuriuose 

buvo pradėti paruošiamieji darbai visapusiškam įrengimui. Parengtas Kauno kartų namų motinoms ir 

vaikams socialinių paslaugų plėtros projektas. 

Toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas su mokyklomis, gimnazijomis, universitetais, kultūros 

centrais, privačiais asmenimis, savanoriais. Bendrai buvo organizuojami renginiai, susitikimai, išvykos.  

Įstaiga yra partneriai ERASMUS+ tarptautinės savanorystės projekte "HANDS-ON", įstaigoje savanorišką 

veiklą tęsė savanorė iš Prancūzijos. Įstaiga užsiregistruota Epale platformoje. Senelių globos padalinio 

socialinio darbo personalas dalyvavo VDU su partneriais vykdomame Erasmus+ projekte „Invisible 

talents“. 

Aktyviai bendradarbiaujama su UAB „Eoltas“: Senelių globos padalinio gyventojai bei Pagyvenusių 

žmonių dienos centro lankytojai buvo nuvežti į „Eglės“ sanatoriją Birštone. Pagal atskirą planą yra 

numatytos veiklos 2020 metams: viktorina, koncertas, išvykos. Taip pat ir toliau  siekiama ieškoti naujų 

partnerių, fondų, kurie galėtų organizuoti išvykas gyventojams, aplankyti su pramoginėmis programomis 

ir pan.  

Sveikatos priežiūros padalinio vyriausioji slaugytoja ir kineziterapeutė organizavo vidinius mokymus 

darbuotojams kaip naudotis keltuvu, taisyklingai vartyti gulinčius ligonius, kaip slaugyti, prižiūrėti, globoti 

asmenis sergančius demencijomis, griuvimo rizika ir kt.. Padalinio darbuotojos rengė terapinius 

užsiėmimus namų gyventojams ir jų svečiams: sensomotorikos stimuliavimas, kvapai.  



Pagyvenusių žmonių dienos centro vyriausioji socialinė darbuotoja dirbo su savanoriais pagal 

planuotas ir naujas veiklos kryptis, atsižvelgiant į Pagyvenusių žmonių dienos centro lankytojų poreikius ir 

pageidavimus. Savanorė gidė vedė 5 ekskursijas lankytojams. Savanorė dailininkė mokė nerti kilimėlius ir 

krepšius. Savanorė muzikantė akomponavo dainos klubui „Šarma“ ir padėjo organizuoti renginius. 

Taip pat buvo 1 kartą savaitėje atsivežamas maistas iš  „Maisto banko“  ir dalyvauta maisto rinkimo 

akcijoje  IKI parduotuvėje, įtraukiant savanorius iš darbovietės ir švietimo įstaigų.  

 

 

 

 

Kauno kartų namų direktorė     Ilona Veronika Klimantavičienė 

 

 


