
                                                                                           Kauno miesto savivaldybės tarybos 

                                                                                           2017-2019 metų strateginio veiklos plano 

                                       2 priedas 
 

SUMANIOS IR PILIETIŠKOS VISUOMENĖS UGDYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS 
 

 

Biudžetiniai metai  2017 metai  

Asignavimų valdytojas (-ai), 

kodas 

Administracija  

Vykdytojas (-ai) Administracija 
 

 

Programos pavadinimas Sumanios ir pilietiškos visuomenės 

ugdymo programa 

Kodas 02. 

 

 

Programos parengimo 

argumentai 

Programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 6 straipsnyje nustatytos savarankiškosios savivaldybių 

funkcijos: 

savivaldybės biudžeto sudarymas ir tvirtinimas; 

vietinių rinkliavų nustatymas; 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto 

valdymas, naudojimas ir disponavimas juo; 

savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, 

savivaldybės viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų 

savivaldybės juridinių asmenų steigimas;  

savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi 

pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; 

švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, 

mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo 

organizavimas ir koordinavimas; 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo 

gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir 

į namus organizavimas; 

ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo 

organizavimas; 

maitinimo paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka 

švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo  ugdymo programas; 

socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų 

įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su 

nevyriausybinėmis organizacijomis; 

sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų 

socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas;  

savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, 

socialinio būsto nuoma;  

dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos 

įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešųjų ir sezoninių darbų 

organizavimas;  

pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų 

steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), išskyrus 

visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje 

esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir 
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profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą ir 

visuomenės sveikatos stebėseną;  

savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir 

įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos 

priežiūrai; savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir juos 

įgyvendinančių planavimo dokumentų rengimas ir 

įgyvendinimas;  

dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas; 

informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimas; 

kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio 

organizavimas; 

dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, 

kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos priemones; 

savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo 

valstybinio valdymo įgyvendinimas; 

sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi 

kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose 

užtikrinimas; 

prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos savivaldybių ar jų 

kontroliuojamų įmonių administruojamose turgavietėse ir viešose 

vietose nustatymas; 

leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir 

tvarka; 

alkoholio ir tabako reklamos draudimo ir ribojimo laikymosi ant 

išorinės reklamos priemonių kontrolė; 

butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės 

veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios 

institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių 

veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų 

funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės 

įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles; 

socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos 

Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatyme, teikimas; 

kitos funkcijos, nepriskirtos valstybės institucijoms. 

Programa įgyvendinamos ir Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo 7 straipsnyje nustatytos valstybinės 

(valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: 

Efekto vertinimo kriterijai Mato vnt. 2017 2018 2019 
 

Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės 

Kauno miesto savivaldybėje pokytis 

palyginti su praėjusiais metais 

proc. 

0,01 0,01 0,02 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 

Kauno miesto savivaldybėje 

metai 
76,09 76,10 76,11 

Gyventojų pasitikėjimas Savivaldybe punktas n.d.   

Gyventojų pasitenkinimas 

Savivaldybės teikiamomis 

paslaugomis 

punktas 

n.d.   
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Gyventojų pasitenkinimo 

Savivaldybės teikiamomis viešosiomis 

paslaugomis pokytis lyginant su 

praėjusiais metais 

proc. 

n.d.   

Gyventojų pasitenkinimo Savivaldybe 

indekso pokytis lyginant su praėjusiais 

metais 

proc. 

n.d.   

Ugdymo ir mokymosi kokybės 

indekso pokytis palyginti su 

praėjusiais metais 

proc. 

n.d.   

Ugdymo ir mokymosi kokybės 

indeksas 

vnt 
n.d.   

  

Ilgalaikis prioritetas 

(pagal ASPP) 

Sumanios ir pilietiškos visuomenės 

ugdymas 
Kodas 02. 

 

 

Programos 

tikslas 

Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias 

švietimo paslaugas 

Kodas 

 
02.01. 

 

  Tikslo įgyvendinimo aprašymas 
 

  Įgyvendinant tikslą siekiama formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 

tinklą, plėtoti akademinį, besimokantį ir sumanų miestą ir užtikrinti kryptingą jaunimo 

politikos įgyvendinimą. Mokyklų tinklo tankumas ir jų pasiekiamumas atskleidžia bendrojo 

ir neformaliojo ugdymo prieinamumą pagal Savivaldybės gyventojų poreikius ir gebėjimus, 

lygias ugdymosi galimybes. Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos tikslas – sudaryti 

sąlygas Kauno mieste plėtoti kokybišką privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo 

prieinamumą už valstybės skiriamas mokinio krepšelio, kitas lėšas ir Kauno miesto 

savivaldybei tinkamą kainą, formuojant darnią nuolat atsinaujinamą švietimo programų 

įvairovę, jų prieinamumą užtikrinantį ir atsakomybe už švietimo kokybę besidalijantį 

valstybinių, Kauno miesto savivaldybės ir nevalstybinių mokyklų tinklą, sudaryti sąlygas 

visose miesto švietimo įstaigose kiekvienam mokiniui gauti valstybės reglamentuotą 

ugdymą 
 

Rezultato vertinimo kriterijai Mato vnt. 2017 2018 2019 
 

Patenkintų prašymų priimti vaiką į 

ikimokyklinio ugdymo įstaigą dalis 

nuo visų pateiktų prašymų 

proc. 85,00 90,00 90,00 

Mokyklinio amžiaus vaikų, 

nesimokančių mokykloje dalis nuo 

visų mokyklinio amžiaus vaikų 

proc. 4,00 4,00 4,00 

Gyventojų pasitenkinimas 

Savivaldybės finansuojamų švietimo 

įstaigų teikiamomis paslaugomis 

indeksas 

punktas n.d.   

  

  02.01.01. Uždavinys. Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 

tinklą 
 

  Įgyvendinant uždavinį siekiama: 

didinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklo ekonominį efektyvumą, 

maksimaliai atsižvelgiant į vietos bendruomenių poreikius ir privačias iniciatyvas; 

užtikrinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą, sumaniai derinant Savivaldybės ir privačių 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrimo iniciatyvas; 
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modernizuoti švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų pastatus ir gerinti 

infrastruktūrą; 

užtikrinti švietimo proceso organizavimą Kauno miesto švietimo ir ugdymo įstaigose; 

užtikrinti vaiko gerovę, įgyvendinant minimalią ar vidutinę priežiūrą; 

užtikrinti bendrojo ugdymo kokybę, reglamentuotą Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 
 

Produkto vertinimo kriterijai Mato 

vnt. 

2017 2018 2019 

 

Mokinių skaičiaus vidurkis  bendrojo 

ugdymo įstaigos klasėje 
vnt. 18,00 19,00 19,00 

Vaikų skaičiaus vidurkis 

ikimokyklinio ugdymo grupėje 
vnt. 16,00 15,00 15,00 

Švietimo įstaigų plotas, tenkantis 

vienam ugdomajam, pagal įstaigų tipus 
kv.m. 13,00 12,00 11,00 

   

  02.01.02. Uždavinys. Plėtoti akademinį, besimokantį ir sumanų miestą 
 

  Įgyvendinant uždavinį siekiama: 

kurti ir plėtoti Kauno miesto švietimo įstaigose modernias edukacines erdves; 

plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas ir gerinti jų kokybę; 

rengti ir įgyvendinti Kauno – akademinio, besimokančio ir sumanaus miesto programą; 

plėtoti Savivaldybės, aukštųjų, profesinių ir bendrojo ugdymo mokyklų ir verslo 

organizacijų bendradarbiavimą, konsoliduojant miesto intelektinius išteklius; 

įkurti Kauno mokslo muziejų; 

plėtoti Kauno – akademinio, besimokančio ir sumanaus miesto įvaizdį 
 

Produkto vertinimo kriterijai Mato 

vnt. 

2017 2018 2019 

 

Moksleivių dalis, užimta neformaliojo 

ugdymo veiklomis nuo bendro 

moksleivių skaičiaus bendrojo 

lavinimo mokyklose 

proc. 66,00 67,00 68,00 

   

  02.01.03. Uždavinys. Užtikrinti kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą 
 

  Įgyvendinant uždavinį siekiama: 

skatinti studentus įgyti praktinių įgūdžių verslo ir valstybinėse institucijose, didinti jaunimo 

laisvalaikio užimtumą; 

kurti atvirus jaunimo centrus ir atviras jaunimo erdves; 

kurti naujas darbo erdves, kurios skatintų jaunimo verslumą ir kūrybiškumą; 

pritraukti jaunimą į Kauno miestą; 

formuoti tėvystės įgūdžius ir skatinti šeimos vertybes; 

inicijuoti programas, skatinančias jaunimą rinktis sveiką gyvenimo būdą ir elgseną; 

rengti neformaliojo ugdymo ir užimtumo didinimo programas, skirtas socialinę atskirtį, 

mokymosi sunkumus patiriančio, anksti švietimo sistemą palikusio ir mažiau galimybių 

turinčio jaunimo integracijai į darbo rinką; 
 

Produkto vertinimo kriterijai Mato 

vnt. 

2017 2018 2019 

 

Pasitenkinimo jaunimo politikos 

kokybe Kauno mieste indeksas 

punktas n.d.   

    

 

 

Programos 

tikslas 

Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto 

veiklą 

Kodas 

 

02.02. 

 

  Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  
 



5 
 

  Tikslu siekiama gerinti sporto paslaugų kokybę ir gerinti prieinamumą, didinti Kauno 

miesto gyventojų fizinį aktyvumą, plėtoti viešąją sporto infrastruktūrą 
 

Rezultato vertinimo kriterijai Mato 

vnt. 
2017 2018 2019 

 

Gyventojų pasitenkinimo viešąja 

sporto infrastruktūra indeksas 
punktas n.d.   

Gyventojų pasitenkinimo sporto 

paslaugomis mieste indeksas 
punktas n.d.   

Sporto varžybų ir sveikatingumo 

renginių dalyvių skaičius, tenkantis 

10000 gyventojų 

proc. 2 000,00 2 100,00 2 200,00 

  

  02.02.01. Uždavinys. Užtikrinti sporto paslaugų kokybę ir prieinamumą Kauno miesto 

sporto mokyklose 
 

  Įgyvendinant uždavinį siekiama: 

modernizuoti sporto mokymo įstaigų veiklos priemones (sporto įrangos ir inventoriaus 

įsigijimas, sporto bazių modernizavimas, elektroninės kontrolės sistemos įrengimas); 

užtikrinti Kauno miesto sporto mokyklų sporto renginių organizavimą ir koordinavimą; 

 užtikrinti sportinio ugdymo prieinamumą, sumaniai derinant Savivaldybės ir privačių 

sportinio ugdymo įstaigų kūrimo iniciatyvas 
 

Produkto vertinimo kriterijai Mato 

vnt. 
2017 2018 2019 

 

Savivaldybės ar jos kontroliuojamų 

juridinių asmenų organizuotų kūno 

kultūros ir sporto renginių skaičius 

vnt. 

472,00 482,00 492,00 

Savivaldybės ir jos kontroliuojamų 

juridinių asmenų organizuotų kūno 

kultūros ir sporto renginių skaičiaus 

pokytis lyginant su praėjusiais metais 

proc. 

2,00 2,00 3,00 

Savivaldybės sporto biudžetinių 

įstaigų pajamos, gautos už mokamas 

paslaugas 

Eur 

570 000,00 570 000,00 570 000,00 

Savivaldybės biudžetinėse įstaigose 

sportuojančių moksleivių dalis nuo 

visų moksleivių 

proc. 

16,30 16,30 16,30 

   

  02.02.02. Uždavinys. Skatinti miesto bendruomenės sporto iniciatyvas ir plėtoti viešąją 

sporto infrastruktūrą 
 

  Įgyvendinant uždavinį siekiama: 

Efektyvinti sporto infrastruktūros panaudojimą, renovuojant ir modernizuojant sporto bazes 

ir administracines patalpas;  

rengti ir įgyvendinti nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų sporto veiklos 

projektų dalinio finansavimo programas; 

organizuoti ir koordinuoti pagrindinius Kauno miesto sporto renginius;  

sukurti Kauno miesto interaktyvios sporto veiklos sistemą, apjungiančią informaciją apie 

sporto objektus, kūno kultūros ir sporto organizacijas, sporto renginių kalendorių, sportuoti 

skirtų vietų elektroninį žemėlapį; 

plėtoti sporto infrastruktūrą, panaudojant miesto visuomeninės paskirties teritorijas ir 

objektus naujiems sporto objektams statyti ir esamiems modernizuoti; 

pritaikyti Kauno miesto viešąsias erdves rekreacinių teritorijų ir parkų sportinei veiklai ir 
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aktyviam laisvalaikiui organizuoti; 

pritaikyti veikiančias sporto bazes neįgaliųjų poreikiams 
 

Produkto vertinimo kriterijai Mato vnt. 2017 2018 2019 
 

Sporto infrastrukūros tvarkymui 

skirtos lėšos vienam Kauno miesto 

gyventojui 

Eur 12,77 53,75 44,00 

Renginių, iš dalies finansuotų 

Savivaldybės biudžeto lėšomis, 

vidutinis dalyvių skaičius 

vnt. 190,00 200,00 210,00 

    

 

  Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  

Rezultato vertinimo kriterijai Mato vnt. 2017 2018 2019 

Standartizuotas mirtingumas dėl 

savižudybių 100000 gyventojų 
vnt. 13,11 12,85 12,60 

Socialinės rizikos šeimose augančių 

vaikų skaičius tenkantis 1000 vaikų 
vnt. 11,40 11,12 10,83 

Gyventojams teikiamų socialinių 

paslaugų,kurias teikia NVO ar privatus 

sektorius, dalis nuo visų savivaldybėje 

teikiamų socialinių paslaugų 

proc. 75,00 80,00 85,00 

Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 

gyventojų 
vnt. 1,49 1,45 1,40 

Asmenų, aprūpintų socialiniu būstu, 

nuo visų registruotų eilėje socialiniam 

būstui gauti, dalis 

proc. 11,80 7,45 1,00 

Institucijose globojamų (rūpinamų) 

vaikų dalis iš bendro globojamų 

(rūpinamų) vaikų skaičius 

proc. 21,00 13,50 6,00 

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, 

tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų 
vnt. 39,60 39,30 38,60 

 

Programos 

tikslas 

Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos 

priežiūros ir socialinės paslaugas, mažinti socialinę 

atskirtį 

Kodas 

 

02.03. 

  Tikslu siekiama teikti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti 

socialinės apsaugos kokybę, didinti prieinamumą ir efektyvumą, tobulinti sveikatos 

apsaugos ir socialinių paslaugų infrastruktūrą 
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  02.03.01. Uždavinys. Užtikrinti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas 
 

  Įgyvendinant uždavinį siekiama: 

diegti efektyvius sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelius ir plėtoti infrastruktūrą;  

plėtoti elektronines paslaugas sveikatos sektoriuje;  

didinti psichologinių paslaugų prieinamumą, ugdyti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo 

įgūdžius, vykdyti infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktiką, savižudybių, smurto, 

netyčinių sužalojimų ir žalingų įpročių prevenciją; 

teikti kompleksines paslaugas asmenims, esantiems krizinėse situacijose; 

įgyvendinti visuomenės sveikatą stiprinančias programas ir priemones;  

tobulinti sveikatos specialistų ir kito personalo gebėjimus; 

rengti ir įgyvendinti triukšmo prevencijos planus; 

įgyvendinti neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės priemones 
 

Produkto vertinimo kriterijai Mato 

vnt. 
2017 2018 2019 

 

Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų 

gavėjų, vertinančių Kauno mieste 

teikiamas paslaugas teigiamai, dalis 

nuo visų apklaustų šios paslaugos 

gavėjų 

proc. n.d. 

  

   

  02.03.02. Uždavinys. Užtikrinti savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų socialiniu 

paslaugų kokybę ir prieinamumą 
 

  Įgyvendinant uždavinį siekiama: 

modernizuoti Savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų veiklos priemones; 

užtikrinti socialinių paslaugų teikimą;  

užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą, sumaniai derinant Savivaldybės ir privačių 

socialinių įstaigų kūrimo iniciatyvas; 

ugdyti socialinių darbuotojų kompetencijas ir gerinti socialinio darbuotojo įvaizdį 

visuomenėje 
 

Produkto vertinimo kriterijai Mato 

vnt. 
2017 2018 2019 

 

Paslaugų gavėjų, gavusių socialines 

paslaugas biudžetinėse įstaigose 

skaičius 

vnt. 10 781,00 10 129,00 10 156,00 

Vienam savivaldybės socialiam 

darbuotojui priskirtų socialinės rizikos 

šeimų skaičius 

vnt. 10,00 10,00 10,00 

Biudžetinėse įstaigose Kauno miesto 

gyventojams teikiamų socialinių 

paslaugų skaičius 

vnt. 46,00 35,00 36,00 

   

  02.03.03. Uždavinys. Didinti socialinės paramos tikslingumą, prieinamumą, 

administravimo kokybę ir efektyvumą 
 

  Įgyvendinant uždavinį siekiama: 

organizuoti vienkartinės socialinės pašalpos skyrimą; 

organizuoti socialinės pašalpos skyrimą; 

vykdyti kompensacijų nepasiturintiems gyventojams už geriamąjį vandenį teikimą; 

vykdyti kompensacijų nepasiturintiems gyventojams už šiluminę energiją patiektą 

gyvenamosioms patalpoms šildyti (šilumą teikiant centralizuotai) teikimą; 

vykdyti kompensacijų nepasiturintiems gyventojams už šiluminę energiją patiektą karštam 
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vandeniui ruošti teikimą; 

vykdyti kompensacijų nepasiturintiems gyventojams už šiluminę energiją patiektą 

gyvenamosioms patalpoms šildyti (kt. energijos ir kuro rūšims) teikimą; 

vykdyti kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų 

apmokėjimą už asmenis turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją; 

kompensuoti už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse 

švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas; 

finansuoti išmokų mokėjimo per bankus ir paštus išlaidas 
 

Produkto vertinimo kriterijai Mato 

vnt. 
2017 2018 2019 

 

Neišmokėtų išmokų ir kompensacijų, 

kurių mokėjimas nutrauktas nustačius 

jų mokėjimo nepagrįstumą, dalis nuo 

bendro paskirtų išmokų ir 

kompensacijų dydžio 

proc. 4,70 4,75 4,78 

Socialinių pašalpų gavėjų skaičius 

lyginant su vidutiniu socialinių 

pašalpų gavėjų skaičiumi 

didžiuosiuose miestuose, 1000-iui 

gyventojų 

proc. 5,3 5,1 5 

   

  02.03.04. Uždavinys. Skatinti  socialinių paslaugų plėtrą  ir plėtoti socialinių paslaugų  

infrastruktūrą 
 

  Įgyvendinant uždavinį siekiama: 

plėtoti socialines paslaugas, teikiant kompleksinę pagalbą krizinėje situacijoje 

atsidūrusioms šeimoms (smurto šeimoje atvejai, tėvystės įgūdžių stoka ir kt. krizės) 

didinti socialinių paslaugų šeimoms prieinamumą ir gerinti jų kokybę; 

gerinti paslaugų socialinės rizikos asmenims kokybę ir prieinamumą; 

gerinti socialinių paslaugų prieinamumą  ir kokybę pagyvenusio ir senyvo amžiaus 

asmenims; 

plėtoti kompleksines socialines paslaugas globėjų ir įtėvių šeimoms; 

užtikrinti savarankiško gyvenimo namų paslaugas jaunuoliams, išėjusiems iš globos 

sistemos; 

plėtoti kompleksines paslaugas vaikams, turintiems elgesio ir emocijų bei psichinės 

sveikatos sutrikimų, taip pat sergantiems priklausomybių ligomis;  

atnaujinti ir plėtoti Savivaldybės socialinio būsto fondą;  

tobulinti infrastruktūros prieinamumą asmenims su negalia;  

plėtoti socialines paslaugas neįgaliems vaikams ir suaugusiems asmenims ir jų šeimoms 
 

Produkto vertinimo kriterijai Mato 

vnt. 
2017 2018 2019 

 

Socialinių paslaugų teikėjų, įskaitant 

viešą, privatų ir nevyriausybinį 

sektorių, skaičius savivaldybėje 

vnt. 132,00 129,00 133,00 
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Programos 

tikslas 

Teikti aukštos kokybės viešąsias paslaugas, efektyviai 

valdyti miestą 

Kodas 

 

02.04. 

 

  Tikslo įgyvendinimo aprašymas 
 

  Tikslu siekiama užtikrinti miesto valdymo efektyvumą, rengiant ir įgyvendinant 

Savivaldybės Kauno regiono plėtros strateginius dokumentus, tobulinant ir plėtojant e. 

paslaugų spektrą, užtikrinant teisės aktų nustatytų valstybės deleguotų funkcijų vykdymą, 

mažinant administracinę naštą 
 

Rezultato vertinimo kriterijai Mato 

vnt. 
2017 2018 2019 

 

Kauno miesto e. paslaugų portale 

užsakomų elektroninių paslaugų (3/4 

brandos lygis) kiekio pokytis palyginti 

su praėjusiais metais 

proc. 2,00 3,00 4,00 

Savivaldybei priklausančių 

nenaudojamų pastatų ir patalpų plotas, 

tenkantis 100 Savivaldybės gyventojų 

kv.m. 17,00 12,00 10,00 

Savivaldybės biudžeto pajamos, 

gaunamos iš savivaldybės turto, 

tenkančios vienam savivaldybės 

gyventojui 

Eur 7,00 7,00 7,00 

Kauno miesto e. paslaugų portale 

užsakomų elektroninių paslaugų (3/4 

brandos lygis) kiekis 

vnt. 7 000,00 7 210,00 7 499,00 

  

  02.04.01. Uždavinys. Didinti miesto valdymo efektyvumą 
 

  Įgyvendinant uždavinį siekiama: 

išlaikyti Savivaldybės institucijas; 

didinti miesto valdymo ir teikiamų paslaugų kokybę stiprinant Kauno miesto savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

kompetencijas;  

atnaujinti ir plėtoti Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų ir įmonių materialinę-techninę 

bazę;  

rengti ir įgyvendinti Strateginio planavimo dokumentus;  

rengti ir administruoti Lietuvos finansinės paramos, ES ir kitų tarptautinių programų 

lėšomis įgyvendinamus projektus; 

vykdyti Savivaldybės skolinius įsipareigojimus; 

atnaujinti ir plėtoti Savivaldybės administracijos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 

infrastruktūrą; 

vykdyti kitas Savivaldybės veiklas (rinkimai ir pan.) 
 

Produkto vertinimo kriterijai Mato 

vnt. 
2017 2018 2019 

 

Lėšų, skirtų valdymui, dalis 

Savivaldybės biudžete 
proc. 5,30 5,40 5,80 

Savivaldybės administracijos 

darbuotojui tenkantis aptarnauti 

Savivaldybės gyventojų skaičius 

vnt. 480,00 480,00 480,00 
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  02.04.02. Uždavinys. Gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę 
 

  Įgyvendinant uždavinį siekiama: 

tobulinti Savivaldybės veiklą, siekiant kompleksinio sprendimų priėmimo ir efektyvesnio 

funkcijų vykdymo; 

plėtoti visuotinės kokybės vadybos ir į rezultatus orientuoto valdymo principus;  

vykdyti Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų 

poreikių patenkinimo tyrimus; 

skatinti lyčių lygybės principų įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje ir jai 

pavaldžiose įstaigose;  

vykdyti priemones, mažinančias administracinę naštą;  

vykdyti teisės aktais nustatytas valstybines funkcijas; 

gerinti viešųjų paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę Kauno miesto 

savivaldybėje 
 

Produkto vertinimo kriterijai Mato 

vnt. 
2017 2018 2019 

 

Savivaldybės administracijos 

darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, dalis 

nuo bendro Savivaldybės 

administracijos darbuotojų skaičiaus 

proc. 80,40 85,00 90,00 

    

 

 

Programos 

tikslas 

Kurti saugų ir bendruomenišką miestą Kodas 

 

02.05. 

 

  Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  
 

  Siekiant įgyvendinti tikslą bus užtikrinama viešoji tvarka mieste, ugdomas gyventojų 

bendruomeniškumas vykdant valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas 
 

Rezultato vertinimo kriterijai Mato 

vnt. 
2017 2018 2019 

 

Nusikalstamos veikos 100000 

gyventojų 
vnt. 3 151,40 3 141,90 3 130,90 

Gyventojų, kurie jaučiasi saugūs 

Savivaldybės teritorijoje, dalis 
proc. 70,00 80,00 85,00 

  

  02.05.01. Uždavinys. Užtikrinti viešąją tvarką mieste 
 

  Įgyvendinant uždavinį siekiama: 

užtikrinti visapusišką gyventojų saugumą; 

didinti gyventojų saugumą, vykdant įvairias prevencines ir švietėjiškas programas; 

atnaujinti ir plėtoti pažeidimų fiksavimo priemonių infrastruktūrą 
 

Produkto vertinimo kriterijai Mato 

vnt. 
2017 2018 2019 

 

Išieškotų įvykių dalis nuo visų 

užfiksuotų įvykių 
proc. 80,00 85,00 90,00 

Statinio priežiūros patikrinimo aktų 

skaičius 
vnt. 975,00 990,00 1 015,00 
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  02.05.02. Uždavinys. Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą 
 

  Įgyvendinant uždavinį siekiama: 

plėtoti daugiafunkcius bendruomenių centrus (namus) seniūnijose;  

skatinti ir įgyvendinti bendruomenių ir seniūnijų inicijuotas vietos plėtros programas;  

skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą 
 

Produkto vertinimo kriterijai Mato 

vnt. 
2017 2018 2019 

 

Kauno m. savivaldybės gyventojų, 

įtrauktų į bendruomenių veiklą 

seniūnijose skaičius 

vnt. 

1 960,00 2 200,00 2 500,00 

Kauno m. savivaldybės gyventojų, 

įtrauktų į bendruomenių veiklą 

seniūnijose skaičiaus pokytis lyginant 

su praėjusiais metais 

proc. 

10,11 12,24 13,64 

Gyventojų pasitenkinimo seniūnijų 

teikiamomis paslaugomis ir veikla 

indeksas 

punktas 

n.d.   

    

 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 

Įgyvendinus programos tikslus ir uždavinius, visiems miesto gyventojams bus užtikrinta prieinama 

ir veiksminga formaliojo ir neformaliojo ugdymo aplinka. Įgyvendinus programą bus sudarytos 

sąlygos miesto gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu, užtikrinta biudžetinių sporto mokymo 

įstaigų veikla, skatinami miesto sportininkai. 

Įgyvendinant programoje numatytas priemones, siekiama užtikrinti sveikatos apsaugos ir socialinių 

paslaugų įvairovę ir aukštą kokybę, sumažinti stacionarios globos apimtis, sumažinti socialinę 

atskirtį ir vykdyti nuolatinę jos prevenciją. 

Įgyvendinus programą bus sudarytos sąlygos vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais 

teisės aktais nustatytas funkcijas, gerinti administracinius gebėjimus, užtikrintas Savivaldybės 

skolinimosi poreikio finansavimas, skolinių įsipareigojimų vykdymas, užtikrinta efektyvi 

Savivaldybės pastatų ir patalpų priežiūra ir eksploatacija, užtikrintas valstybinių (valstybės 

perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymas gyventojų interesais, skatinti miesto gyventojų 

bendruomeniškumą 

 

 

 
 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: 

Mokinio krepšeliui finansuoti; Asignavimai kitoms savarankiškosioms funkcijoms atlikti; Pajamų 

lėšos programai finansuoti; Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms 

atlikti; Skolintos lėšos; Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų paramos lėšos; Lėšos iš 

valstybės biudžeto; Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti; Kita 

dotacija; Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos; Kitos lėšos 
 

 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:  

Kauno miesto savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2022 metų, patvirtintas Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-127; Lietuvos Respublikos civilinis 

kodeksas; Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas; Lietuvos Respublikos socialinių 

paslaugų įstatymas; Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93; Lietuvos Respublikos 

neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas; Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatymas; 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482; 

Integralios pagalbos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
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darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-353; Perėjimo nuo institucinės globos prie 

šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 

2014–2020 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83; Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos 

įstatymas; Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas; Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymas, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas; Lietuvos Respublikos profesinio 

mokymo įstatymas; Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas; 

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas; Valstybinė švietimo 2013–

2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 

XII-745; Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695; Lietuvos Respublikos jaunimo 

politikos pagrindų įstatymas; Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas; 

Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-38-

(1.4); 2011–2020 metų valstybinė sporto plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2011 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. XI-1296; Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymas; Lietuvos 

Respublikos karo padėties įstatymas; Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymas; 

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai, Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymai ir kt. 
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Bendras lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 
 

 

     

  

(Eur) 
 

  

     

Ekonominės klasifikacijos grupės 
2017-ųjų metų 

asignavimų planas 

2018-ųjų metų 

lėšų poreikis 

2019-ųjų metų 

lėšų poreikis 

1. Iš viso lėšų poreikis: 253 269 042,00 272 693 802,00 264 305 581,00 

1.1. išlaidoms, iš jų: 253 269 042,00 272 693 802,00 264 305 581,00 

1.1.1. darbo užmokesčiui    

1.2. turtui įsigyti    

2. Finansavimo šaltiniai: 253 269 042,00 272 693 802,00 264 305 581,00 

2.1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų 

paramos lėšos (2.) 
6 357 874,00 16 606 688,00 10 740 773,00 

2.2. Kitos lėšos (4.) 1 500,00 400 000,00 400 000,00 

2.3. Lėšos iš valstybės biudžeto (3.) 32 522 096,00 32 559 915,00 32 586 075,00 

2.4. Savivaldybės biudžeto lėšos (1.) 214 387 572,00 223 127 199,00 220 578 733,00 

2.4.1. Dotacijos (1.3.) 71 896 813,00 83 922 154,00 83 999 143,00 

2.4.1.1. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 

(1.3.4.) 
   

2.4.1.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos 

finansavimo lėšos (1.3.5.) 
   

2.4.1.3. Kita dotacija (1.3.6.) 3 688 413,00 8 618 010,00 8 599 465,00 

2.4.1.4. Mokinio krepšeliui finansuoti (1.3.2.) 60 004 600,00 59 241 715,00 59 213 515,00 

2.4.1.5. Valstybės investicijų programoje numatytiems 

projektams finansuoti (1.3.3.) 
1 265 000,00 9 200 000,00 9 238 000,00 

2.4.1.6. Valstybinėms (valstybės perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti (1.3.1.) 
6 938 800,00 6 862 429,00 6 948 163,00 

2.4.2. Savivaldybės biudžeto asignavimai 

savarankiškosioms funkcijoms atlikti (1.1.) 
134 270 210,00 129 038 084,00 128 864 120,00 

2.4.2.1. Asignavimai kitoms savarankiškosioms 

funkcijoms atlikti (1.1.2.) 
125 025 434,00 119 708 078,00 119 626 584,00 

2.4.2.2. Pajamų lėšos programai finansuoti (1.1.1.) 9 244 776,00 9 330 006,00 9 237 536,00 

2.4.3. Skolintos lėšos (1.2.) 8 220 549,00 10 166 961,00 7 715 470,00 
 

  

     

2017-01-27 
 

    

     

 


