
Kauno miesto savivaldybės  

2016–2018 metų strateginio veiklos plano 

3 priedas 

 

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA  

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2016 metai 

Asignavimų 

valdytojas (-ai) 

Kauno miesto savivaldybės administracija 

 
Kodas  188764867 

Vykdytojas (-ai) 

Švietimo skyrius 

Energetikos skyrius 

Transporto ir eismo organizavimo skyrius 

Socialinės paramos skyrius 

Socialinių paslaugų skyrius 

Būsto valdymo skyrius 

Kultūros skyrius 

Užsienio ryšių skyrius 

Sporto skyrius 

Sveikatos apsaugos skyrius 

Plėtros programų ir investicijų skyrius 

Miesto planavimo ir architektūros skyrius 

Kultūros paveldo skyrius 

 

Programos  

pavadinimas 
Viešųjų paslaugų teikimo programa Kodas 3 

 

Programos 

parengimo 

argumentai 

Ši programa skirta švietimo, kultūros, sporto, sveikatos apsaugos ir 

socialinės apsaugos paslaugų politikai įgyvendinti Kauno mieste. 

Programa parengta siekiant ugdyti kiekvieno asmens vertybines 

orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių žmogumi, lavinti jo 

komunikacinius gebėjimus, padėti ugdyti žinių visuomenei būdingą 

informacinę kultūrą. Miestiečiams ir miesto svečiams siekiama sudaryti 

sąlygas susipažinti su visų kultūros ir meno sričių veikla, aktyviai 

dalyvauti kūrybinėse ir kūrybiškumą ugdančiose veiklose, ugdyti 

miestiečių etninę savimonę. 

Programa įgyvendinama atsižvelgiant į sporto teikiamą naudą, 

visuomenės poreikį ir siekį stiprinti miesto bendruomenę ir didinti vaikų ir 

jaunimo laisvalaikio užimtumą, skatinti visapusišką visuomenės 

tobulėjimą. Siekiama skatinti aktyvesnį visuomenės domėjimąsi sveikata, 

skatinti ligų prevenciją, sveikatos ugdymą ir stiprinimą, mažinti Kauno 

miesto gyventojų sergamumą, neįgalumą ir mirtingumą, kurį lemia 

neteisinga žmonių gyvensena, elgsena, neigiami aplinkos veiksniai. 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės 

aktų numatytą socialinę politiką, siekiama skatinti socialinę gerovę, 

palaikant silpniausius visuomenės narius, teikiant jiems paramą, kuri 

padėtų ir leistų neprarandant orumo būti lygiaverčiais visuomenės nariais. 

Programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 6 straipsnyje nustatytos savarankiškosios savivaldybių 

funkcijos:  

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo 

gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus 

organizavimas;  
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ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo 

organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas;  

socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų 

įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis 

organizacijomis; 

gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros 

puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, 

kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, 

pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų 

bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos 

priežiūra);  

sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam 

integravimui į bendruomenę sudarymas;  

savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, 

socialinio būsto nuoma;  

pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, 

reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), išskyrus visuomenės 

sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio 

ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir 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; 

kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas; 

keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio 

keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas; 

socialinės pašalpos ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos 

piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, 

teikimas 

Prioritetas (-ai)  

pagal 

Savivaldybės 

strateginį plėtros 

planą 

Tvarios ekonominės raidos skatinimas ir 

konkurencingumo didinimas 
Kodas 

(-ai) 

1 

Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas 2 

Šia programa 

įgyvendinamas 

įstaigos strateginis 

tikslas (-ai) 

Užtikrinti tvarią, konkurencingą ekonominę aplinką 

Kodas 

(-ai) 

1 

Ugdyti sumanią ir pilietišką visuomenę, tobulinti 

miesto valdymo kokybę 
2 

Programos tikslas 

Gerinti švietimo, kultūros, sporto, sveikatos 

apsaugos ir socialinės apsaugos kokybę ir 

prieinamumą 

Kodas 3.1 

Tikslo aprašymas:  

Įgyvendinant tikslą siekiama: suteikti kiekvienam asmeniui visaverčio savarankiško 

gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus; siekti ugdyti gyventojų 

savarankiško mokymosi įgūdžius skatinant savišvietą ir mokymosi visą gyvenimą poreikį; 

ugdyti gyventojų bendrąją kultūrą, skatinti miesto menininkų kūrybinę veiklą ir gyventojų 

meninę saviraišką, aktyvinti meno kūrėjų (menininkų) ir įvairių visuomenės socialinių grupių 

bendravimą ir bendradarbiavimą, finansuojant viešųjų paslaugų teikimo projektus, skiriant 

kultūros ir meno premijas ir stipendijas; finansuoti švietimo reprezentacinius renginius 

visuomenei, užtikrinti bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybę; skatinti gyventojų įsitraukimą 

į savarankiškas ir organizuotas kūno kultūros ir sporto veiklas; dalyvauti organizuojant miesto, 

Lietuvos, tarptautinius ir kitus kūno kultūros ir sporto renginius bei varžybas; skirti sporto 
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stipendijas perspektyviems miesto sportininkams; įgyvendinti tikslines visuomenės sveikatos 

stiprinimo ir profilaktikos programas, Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją 

programą, kitas sveikatos programas; remti savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrą; 

kompensuoti vežėjų nuostolius, susidarančius vežant keleivius visuomenei būtinais, tačiau 

vežėjams nuostolingais maršrutais; skirti subsidijas šilumos tiekėjams už gyventojams patiektą 

šiluminę energiją; įgyvendinti aklųjų ir silpnaregių socialinės integracijos paslaugų pirkimo 

programą, mokyklinio amžiaus vaikų iš socialinės rizikos šeimų dienos užimtumo, socializacijos 

ir darbo su tėvais paslaugų pirkimo programą ir merginų, likusių be tėvų globos, sulaukusių 

pilnametystės, po institucinės vaiko socialinės globos, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo, savarankiško gyvenimo namuose paslaugų pirkimo programą; vaikams našlaičiams 

ir tėvų globos netekusiems vaikams užtikrinti socialinę globą vaikų globos namuose, šeimynose 

ir globėjų šeimose; vaikams ir asmenims su negalia užtikrinti dienos (asmenims su negalia 

teikiama ir ilgalaikė globa institucijoje) socialinę globą įstaigoje; vykdyti būsto pritaikymą 

žmonėms su negalia ir socialinio būsto plėtrą. 

Uždavinys 
Švietimo ir ugdymo projektų ir programų rengimas 

ir įgyvendinimas 
Kodas  3.1.1 

Įgyvendinant šį uždavinį siekiama užtikrinti formalųjį ir neformalųjį mokinių ugdymą. 

Vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis, specialusis, pilietinis, tautinis, dorinis, muzikinis, 

meninis, sportinis, ekologinis, antikorupcinis, verslumo ir kt. ugdymas, plaukimo mokymas, 

darbas su mokinių nevyriausybinėmis organizacijomis, patyčių, žalingų įpročių prevencija. Taip 

pat vykdomi įvairūs edukaciniai projektai, bendradarbiaujama su miesto kultūros įstaigomis 

(Kauno filharmonija, Kauno valstybinis dramos, Kauno lėlių teatrai, Maironio lietuvių 

literatūros muziejus, Kauno miesto muziejus, asociacija „Šviesuva“ ir kt.). 

Organizuojamos mokomųjų dalykų olimpiados, konkursai, pilietiniai ir tautiniai renginiai, 

tradicinės šventės (Rugsėjo 1-oji, Tarptautinė mokytojų diena, Gabių vaikų pagerbimo šventė, 

šv. Velykų šventė, šv. Kalėdų koncertai Rotušės aikštėje ir kt.) ir tarptautiniai renginiai 

(tarptautinis jaunųjų talentų konkursas „Kaunas talent“, tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų 

festivalis „Avanscena“ ir kt.). 

Miesto mastu organizuojamos valstybinės šventės, kuriose dalyvauja mokiniai, mokytojai, 

mokyklų vadovai. Taip pat organizuojamos konferencijos pasiektiems rezultatams aptarti ir 

pokyčiams įvertinti. 

Siekiant užtikrinti mokyklų veiklos kokybę, ugdymo turinio įgyvendinimą ir edukacinių 

procesų efektyvų valdymą, rengiami įvairūs pasitarimai, diskusijos, vykdoma viešųjų ryšių 

politika, informacijos apie mokyklų veiklos kaitą sklaida. 

Produkto vertinimo kriterijus 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Finansuojamų švietimo ir ugdymo programų skaičius 2 2 2 
 

Uždavinys   
Kultūros projektų ir programų rengimas ir 

įgyvendinimas 
Kodas  3.1.2 

Kultūros skyriaus kuruojami renginiai: valstybinių švenčių minėjimai, miesto šventės ir 

ceremonijos, iškilmingi ceremonialai ir paminėjimai, šventiniai koncertai, atmintinų datų, žymių 

žmonių sukakčių paminėjimai, Kauno miesto garbės piliečių, nusipelniusių menininkų 

sveikinimai ir pagerbimai, atminimo lentų atidengimo ceremonijos ir kiti renginiai. Taip pat 

koordinuojami tarptautinių menininkų mainų projektai, leidžiamas informacinis leidinys apie 

kultūrinius renginius Kaune. Atliekami parengiamieji darbai ir veiklos Lietuvos valstybės    

1000-mečiui paminėti 2018 metais ir 2022 metais tapti Europos kultūros sostine. 

Kauno miesto savivaldybė, vertindama aukšto meninio lygio įvairių sričių profesionaliojo 

ir mėgėjų meno puoselėjimui ir sklaidai skirtus tarptautinius ir tradicinius Kauno miestą 

reprezentuojančius renginius, skiria dalinį finansavimą tęstiniams Kauno miesto kultūros 

renginiams, kurie įrašyti į Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimu 

Nr. T-30 patvirtintą Pagrindinių 2016 metų Kauno miesto kultūros renginių (projektų) sąrašą. 

Kauno miesto kultūros ir meno kūrėjų individualiems laisvos raiškos projektams 

(programoms) iš dalies finansuoti skiriamos stipendijos. Kauno miesto kultūros ir meno 
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kūrėjams už nuopelnus (ilgametę aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą; etninės kultūros ir 

paveldo puoselėjimą; scenos meno puoselėjimą; vizualinio meno puoselėjimą; reikšmingiausią 

metų kūrinį; reikšmingą veiklą literatūros srityje; aukščiausius laimėjimus respublikiniuose ar 

tarptautiniuose konkursuose; novatorišką kultūrinę idėją ir jos įgyvendinimą Kauno mieste) 

skiriamos kultūros ir meno premijos. 

Siekiama užtikrinti Valstybinių ir pagrindinių miesto švenčių organizavimą ir atmintinų datų 

paminėjimą (Sausio 13 d. – Laisvės gynėjų diena, Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena, Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, šv. Velykų šventė, šv. Kalėdų 

renginių ciklas, pagrindinės miesto eglės Rotušės a. įžiebimo šventė, Kauno miesto garbės 

piliečių ir žymių žmonių pagerbimo renginių organizavimas, Pagyvenusių žmonių mėnesio 

renginiai, Tarptautinė teatro diena ir kt.), informacijos apie kultūros projektus ir renginius 

sklaidą. 

Produkto vertinimo kriterijai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Paskirtų kultūros ir meno stipendijų skaičius 25 25 25 

Paskirtų kultūros ir meno premijų skaičius 5 5 5 

Kuruojamų ir koordinuojamų renginių (projektų) skaičius 40 40 40 
 

Uždavinys 
Kūno kultūros ir sporto projektų ir programų 

rengimas ir įgyvendinimas 
Kodas  3.1.3 

Numatoma organizuoti miesto sportininkų, pasiekusių aukštų sportinių rezultatų pasaulio, 

Europos ir šalies sporto arenose, pagerbimą; organizuoti Kauno miesto mokinių olimpinį 

festivalį, seniūnijų žaidynes, Kauno miesto rinktinės dalyvavimą Tarptautinėse vaikų žaidynėse, 

organizuoti biudžetinių įstaigų Kauno sporto mokyklų moksleivių neatlygintiną pavėžėjimą į 

mokyklas ir į namus.  

Bus dalyvaujama organizuojant Kauno mieste kultivuojamų sporto šakų vaikų, jaunučių, 

jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų pirmenybes, čempionatus ir žaidynes, rengiant sportininkus visų 

amžiaus grupių sporto šakų nacionalinėms ir olimpinio rezervo rinktinėms. 

Kauno miesto olimpinių, strateginių ir prioritetinių individualių sporto šakų sportininkams, 

tarp jų ir neįgaliesiems, kurie negauna sporto stipendijos ar kitos finansinės paramos iš kitų 

sporto organizacijų, bus skiriama Savivaldybės sporto stipendija. Stipendijos dydis ir mokėjimas 

nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu. 

Bus vykdoma miesto viešose erdvėse įrengtų lauko treniruoklių priežiūra, vaikų žaidimo 

aikštelių priežiūra ir pagrindų įrengimas, lauko gimnastikos įrenginių įsigijimas ir 

sumontavimas, taip pat įrengtų atvirų sporto aikštelių (krepšinio, tinklinio) įrangos atnaujinimas. 

Produkto vertinimo kriterijai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Sporto mokyklose kultivuojamų sporto šakų skaičius 64 64 64 

Miesto atstovų, dalyvaujančių Tarptautinėse vaikų žaidynėse, 

skaičius 

27 70 27 

Sportininkų, kuriems skirta sporto stipendija, skaičius 30 30 30 

Sporto mokyklose organizuojamų renginių skaičius 450 450 450 

Įrengtų ir atnaujintų viešos paskirties sporto aikštelių skaičius 50 60 70 

Pavėžėtų moksleivių skaičius 40 50 60 
 

Uždavinys Miesto sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Kodas  3.1.4 

Bus įgyvendinamos Savivaldybės tikslinės sveikatos programos, skirtos visuomenės 

sveikatos saugumui gerinti (apimant pasirengimą ir greitą reagavimą į grėsmes visuomenės 

sveikatai), sveikatingumui skatinti (apimant sveikatą lemiančių veiksnių nustatymą ir jų 

stebėseną), informacijai ir žinioms apie sveikatą plėtoti. Bus įgyvendinamos Kauno miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės, vykdomas 

Kauno miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas (posėdžiams, 

konferencijoms organizuoti, tarybos veiklos viešinimo išlaidoms apmokėti, bendruomenės 

sveikatos tarybos narių kvalifikacijai kelti), finansuojama sveikatos priežiūra mieste vykstančių 

viešųjų renginių metu, remiama miesto gyventojų sveikatos priežiūra.  
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Įgyvendinant Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų plano 2014–2018 m. priemones, 

planuojama pastatyti triukšmo akustines sieneles pavojingose sveikatai dėl padidinto triukšmo 

poveikio vietose. 

Produkto vertinimo kriterijai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Visuomenės sveikatos specialiajai programai skirtų lėšų 

panaudojimas (proc.) 

100 100 100 

Greitosios medicinos pagalbos budėjimo valandų skaičius 300 500 300 
 

Uždavinys Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimas Kodas  3.1.5 

Įgyvendinant programą gyventojams teikiama socialinė parama: 

Kauno miesto savivaldybės taryba 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-347 nustatė, kad 

gyventojai už šilumos energiją, kurią tiekia ne Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, moka 

kainą, ne didesnę negu AB „Kauno energija“ centralizuotai teikiamos šilumos kaina. Šilumos 

energiją tiekiančioms ne Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms susidarę nuostoliai dėl 

šilumos kainų skirtumo kompensuojami iš Savivaldybės biudžeto. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu Savivaldybė vežėjams 

moka kompensacijas už keleivių vežimą visuomenei būtinais, tačiau vežėjams nuostolingais 

maršrutais. Taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu mokamos 

kompensacijos už keleivių, turinčių teisę į lengvatas važiuojant vietinio susisiekimo keleivinio 

transporto maršrutais, vežimą, kompensuojamos mokinių važiavimo į mokymo įstaigas iš kaimo 

vietovių (iki 40 km atstumu), taip pat mokinių, gyvenančių bendrojo lavinimo mokyklų, 

profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose, važiavimo į mokyklas išlaidos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 

nuostatomis, lėšos, gautos privatizavus savivaldybės gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius, 

pagalbinio ūkio pastatus ir bendrosios nuosavybės dalis, pervedamos į Savivaldybės biudžetą ir 

naudojamos socialinio būsto plėtrai. Socialinio būsto plėtra taip pat finansuojama iš valstybės 

biudžeto ir kitų teisėtai gautų lėšų. 

Siekiant skatinti daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo veiklą kompleksiškai 

atnaujinant daugiabučius namus, inžinerinę infrastruktūrą, kompensuojamos daugiabučių namų 

savininkų bendrijų patirtos išlaidos. 

Vienkartinė socialinė pašalpa skiriama vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2009 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T-354 „Dėl Vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. Pašalpa mokama nepasiturintiems gyventojams, asmenims, sergantiems 

sunkiomis ligomis, ligoninėse ar slaugos įstaigose gulintiems ar į jas guldomiems asmenis, 

neturintiems asmens dokumentų ir dėl to negalintiems gauti socialinių garantijų, nukentėjusiems 

nuo gaisro ir kt. stichinių nelaimių, taip pat asmenims, grįžusiems iš  laisvės atėmimo, 

kardomojo kalinimo vietų, socialinės ar psichologinės reabilitacijos įstaigų, asmenims, kuriems 

sukako šimtas metų, bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui gimus 

dvynukams, trynukams ir t. t. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymo nuostatomis, 

skiriamos šalpos išmokos. Transporto išlaidų ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo 

išlaidos mokamos neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, šeimoms, 

auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės 

slaugos poreikis ar pripažinta visiška negalia. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, mokamos šios socialinės 

išmokos: vienkartinė išmoka vaikui, išmoka vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, globos 

(rūpybos) išmoka, vienkartinė išmoka įsikurti, globos (rūpybos) išmoka tiksliniam priedui. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatymu, piniginė socialinė parama (socialinė pašalpa; būsto išlaidų, geriamojo 

vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos) teikiama nepasiturintiems 

gyventojams, kai suaugę asmenys yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes ir atitinka 

teikimo sąlygas. Nepasiturintiems gyventojams, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų 

kompensaciją, apmokamas kreditas, paimtas daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir 

palūkanos.  

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir 
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asmenims su negalia, kuriems nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis, 

perkamos globos įstaigose pagal sudaromas ilgalaikes socialinės globos finansavimo sutartis. 

Kauno miesto gyventojams teikiama kompensacija už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą 

Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, kurių vaikai nepateko į Savivaldybės įsteigtas 

švietimo įstaigas. 

Kompensuojamos maitinimo ir pragyvenimo išlaidos ambulatorinės medicininės 

reabilitacijos metu asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės 

avarijos padarinius, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje ir deklaravusiems savo 

gyvenamąją vietą Kauno mieste.  

Organizuojamas slaugos ir palaikomojo gydymo trukmės pratęsimas slaugos ir palaikomojo 

gydymo ligoninėse socialiai nedraustiems asmenims arba asmenims, kuriems reikalingos šios 

paslaugos, tačiau jie jau yra išnaudoję 120 dienų, finansuojamų iš ligonių kasų.  

Finansavimą gavusios nevyriausybinės organizacijos organizuoja socialinės reabilitacijos 

paslaugas, neįgaliųjų dienos užimtumą, socialinių ir kasdienių gyvenimo ir meninių įgūdžių 

ugdymą, užimtumą įvairiuose amatų būreliuose, teikia asmeninio asistento paslaugas, siekiant 

mažinanti neįgaliųjų socialinę atskirtį ir skatinti jų didesnį dalyvavimą bendruomenėje. 

Numatomas našlaičių ir vaikų, likusių be tėvų globos, integravimo ir išlaikymo globos 

namuose, šeimynose finansavimas ir pagalbos pinigų mokėjimas globėjams, kurie globoja 

vaikus ne giminaičius. 

Įgyvendinant valstybės ir miesto socialinę politiką ir siekiant prisidėti prie skurstančiųjų 

socialinės padėties gerinimo Kauno mieste, numatoma apmokėti sriubos valgyklos, kuri skirta 

socialinėje atskirtyje atsidūrusiems asmenims, komunalines paslaugas.  

Viešųjų pirkimų būdu yra perkamos mokyklinio amžiaus vaikams iš socialinės rizikos 

šeimų dienos užimtumo, socializacijos ir darbo su tėvais paslaugos; merginų, kurioms pasibaigė 

institucinė socialinė globa, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo savarankiško 

gyvenimo namuose paslaugos; įgyvendinama aklųjų ir silpnaregių socialinės integracijos 

paslaugų pirkimo programa; dienos socialinės globos paslaugų vaikams ir suaugusiems 

asmenims, turintiems negalią ar sunkią negalią, teikimo institucijoje programa; perkamos vaikų, 

paimtų iš pavojingos sveikatai aplinkos (iš asocialių šeimų, iš gatvės, paliktų be priežiūros), 

stebėjimo ir ištyrimo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje paslaugos. 

Koordinuojama Pabėgėlių socialinės integracijos programa Kauno mieste, kurios tikslas – 

organizuoti pabėgėlių socialinę integraciją į bendruomenę ir darbo rinką, teikti švietimo, 

ugdymo, sveikatos ir socialines paslaugas. Numatoma koordinuoti prekybos žmonėmis 

prevencijos ir kontrolės programų įgyvendinimą Kauno mieste ir pagalbos nukentėjusiems ar 

galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis teikimą. 

Kauno mieste įgyvendinama Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa. Būsto pritaikymas 

yra būsto pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems 

judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves ir smulkus remontas. 

Produkto vertinimo kriterijai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Subsidijuojamų šilumos tiekėjų skaičius 2 2 2 

Vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius 1 1 1 

Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 

lėšų panaudojimas (proc.) 
100 100 100 

Naujai įsigytų socialinių butų skaičius   22 

Pavėžėtų mokinių skaičius 2945 2100 2400 

Išmokų, kompensacijų ir piniginės socialinės paramos gavėjų 

skaičius 
118396 117398 115892 

Asmenų, kuriems finansuojamos ilgalaikės (trumpalaikės) 

socialinės globos paslaugos, skaičius 
560 600 640 

Asmenų, dalyvavusių likviduojant Černobylio atominės 

elektrinės avarijos padarinius, kuriems finansuojamos 

maitinimo ir apgyvendinimo išlaidos, skaičius 

18 18 18 

Asmenų, kuriems finansuojamos palaikomosios slaugos 

paslaugos, skaičius 
8 8 9 
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Asmenų, kuriems finansuojamos aklųjų ir silpnaregių 

integracijos programos paslaugos, skaičius 
60 60 60 

Asmenų, kuriems finansuojamos našlaičių ir vaikų, likusių be 

tėvų globos, integravimo ir išlaikymo globos namuose 

paslaugos, skaičius 

320 350 370 

Sriubos valgykloje pamaitinamų asmenų skaičius per metus 75000 76000 76000 

Mokyklinio amžiaus vaikų iš socialinės rizikos šeimų, kuriems 

finansuojamos dienos užimtumo, socializacijos ir darbo su 

tėvais paslaugos, skaičius 

35 35 35 

Asmenų, kuriems finansuojamas neįgaliųjų aplinkos (būsto) 

pritaikymas, skaičius 
27 30 30 

Merginų, apgyvendintų savarankiško gyvenimo namuose 

skaičius 
15 15 15 

Asmenų, dalyvavusių Pabėgėlių integracijos programoje 

skaičius 
5 10 15 

 

Uždavinys Viešųjų paslaugų projektų įgyvendinimas  Kodas  3.1.6 

Viešųjų paslaugų teikimo projektų finansavimo tikslas – bendradarbiauti su 

bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais Kauno mieste veikiančiais 

juridiniais asmenimis, sprendžiant bendrosios gyventojų kultūros ugdymo, miesto įvaizdžio 

stiprinimo, sveikatos gerinimo, socialinių paslaugų teikimo, jaunimo reikalų, kūno kultūros ir 

sporto plėtojimo klausimus ir teikiant viešąsias paslaugas Kauno miesto gyventojams. 

Siekiant užtikrinti savivaldybės savarankiškųjų funkcijų įgyvendinimą ir didinti viešąsias 

paslaugas teikiančių viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė 

veiklos efektyvumą, yra iš dalies finansuojama jų veikla. 

Produkto vertinimo kriterijai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Finansuojamų viešųjų paslaugų projektų skaičius 100 110 120 

Finansuojamų viešąsias paslaugas teikiančių viešųjų įstaigų, 

kurių steigėja ar dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė, 

skaičius 

16 16 16 

 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Efektyvus švietimas sudaro galimybę išugdyti jaunuolių vertybines orientacijas, leidžiančias 

tapti dorais, siekiančiais žinių, savarankiškais, atsakingais žmonėmis. Komunikaciniai 

gebėjimai, informacinis raštingumas, užsienio kalbų mokėjimas, šiuolaikinė socialinė 

kompetencija sudaro sąlygas jaunuoliams savarankiškai kurti savo gyvenimą, prisitaikant prie 

greitai kintančių gyvenimo sąlygų, konkuruojant kintančioje darbo rinkoje.  

Skatinant profesionalių kultūros ir meno kūrėjų veiklą, sudaromos sąlygos meno raiškai, 

puoselėjamos ir plėtojamos kultūros tradicijos, visuomenė supažindinama su šiuolaikiniu menu. 

Miestui svarbių kultūros renginių (projektų) organizavimas prisidės prie bendruomenės 

užimtumo ir kultūrinio aktyvumo didėjimo, teigiamo miesto įvaizdžio kūrimo, atvykstančiųjų 

turistų srautų didėjimo. 

Kūno kultūros ir sporto veiklos rėmimas skatins gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir 

organizuotas sporto ir kūno kultūros veiklas, sudarys prielaidas gyventojų fiziniam aktyvumui 

augti, sveikatingumo rodikliams gerėti. Programa skatins dorovinio ir pilietinio vaikų ir jaunimo 

ugdymo plėtrą, jaunimo užimtumo didinimą. 

Programa skatinamas kiekvieno Kauno miesto gyventojo asmeninis rūpestis ir atsakomybė 

už savo sveikatą, užtikrinama ligų prevencija, sudaromos gyventojų sergamumo ir mirtingumo 

mažėjimo prielaidos, ugdomos sveikos gyvensenos nuostatos. 

Teikiant socialinę paramą labiausiai to stokojantiems asmenims, įgyvendinami socialinio 

teisingumo, žmogaus teisių užtikrinimo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai, 

užtikrinama socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinė integracija 
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Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas; dotacijos iš Valstybės 

ir kitų valstybės valdymo lygių; Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų paramos 

lėšos; kitos lėšos. 

 

Veiksmai, numatyti Kauno miesto strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma 

programa: 

1 PRIORITETAS. TVARIOS EKONOMINĖS RAIDOS SKATINIMAS IR 

KONKURENCINGUMO DIDINIMAS 

1.2 tikslas. Kaunas-šiaurės ir Baltijos regiono kultūros lyderis 

1.2.1 uždavinys. Didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą 

2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR PILIETIŠKOS VISUOMENĖS UGDYMAS 

2.1 tikslas.  Besimokančios visuomenės poreikius atitinkančios švietimo paslaugos 

2.1.2 uždavinys. Plėtoti akademinį, besimokantį ir sumanų miestą 

2.1.3 uždavinys. Užtikrinti kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą 

2.2 tikslas.  Sudarytos visų socialinių grupių įtraukimo į sporto veiklą sąlygos 

2.2.1  uždavinys. Gerinti sporto paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą 

2.2.2 uždavinys. Plėtoti viešąją sporto infrastruktūrą 

2.3 tikslas.  Kokybiškos ir visiems  prieinamos sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos 

2.3.1  uždavinys. Teikti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas 

2.3.2 uždavinys. Didinti socialinių  paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymas; Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas; Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymas; Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773; Lietuvos higienos norma         

HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313; Švietimo aprūpinimo standartai, patvirtinti 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-2368; 

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. 

įsakymu Nr. V-1254; Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas; Lietuvos Respublikos 

viešųjų įstaigų įstatymas; Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas; Lietuvos 

Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas; Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos įstatymas; Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas; Lietuvos 

Respublikos muziejų įstatymas; Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas; Lietuvos 

Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

generalinio direktoriaus 2000 m. liepos 24 d./2000 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 1012/129 „Dėl 

sporto mokymo įstaigų bendrųjų nuostatų“; Nevyriausybinių neįgaliųjų sporto organizacijų 

sportinės veiklos programų finansavimo iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas, 

patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-221; 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimas Nr. T-584 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės sporto stipendijos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“; Lietuvos 

Respublikos sveikatos sistemos įstatymas; Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų 

įstatymas; Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas; 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93  „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 

patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 

įstatymas; Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas; Lietuvos Respublikos 

išmokų vaikams įstatymas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas  

Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 

tobulinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 25 d. nutarimas Nr. 1179  „Dėl 
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Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės adaptacijos 2004 – 2007 metų 

programos patvirtinimo“; Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. 

įsakymu Nr. A1-234; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 129/518 „Dėl 

Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, integracijos į 

visuomenę koncepcijos patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo 

patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas; Vienkartinės 

pašalpos skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. 

birželio 11 d. sprendimu Nr. T-354; Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už 

socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. 

vasario 18 d. sprendimu Nr. T-90; Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir 

socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-91; Piniginės socialinės paramos 

Kauno miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-14; Būsto pritaikymo 

neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460; Lietuvos Respublikos 

neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas; Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345; 

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583; Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų 

apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. 

nutarimu Nr. 978; Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46; Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. A-2012 „Dėl 

Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse 

švietimo įstaigose dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“; 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. T-553 „Dėl 

Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse 

švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas; 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319; Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 

fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių 

integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo 

„Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas                    

Nr. PMIF-2.1.2-K-01, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministro 2015 m. 

rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-530; Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. 

sprendimas Nr. T-550 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimas     

Nr. T-549 ,,Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos 

mokėjimo ir permokėtos kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T-724 „Dėl 2016 m. Kauno miesto 

savivaldybės lėšomis finansuojamų viešųjų paslaugų sričių ir prioritetų patvirtinimo“; Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimas Nr. T-8 „Dėl Viešųjų paslaugų 

teikimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

 


