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SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų
valdytojas (-ai)

2016 metai
Kauno miesto savivaldybės administracija

Vykdytojas (-ai)

Socialinės paramos skyrius
Socialinių paslaugų skyrius
Švietimo skyrius
Sporto skyrius
Sveikatos apsaugos skyrius
Kultūros skyrius

Programos
pavadinimas

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos
programa

Programos
parengimo
argumentai

Programa parengta siekiant užtikrinti Savivaldybės finansuojamų
biudžetinių kultūros, kūno kultūros ir sporto, socialinių paslaugų,
švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir stiprinti šių įstaigų
infrastruktūrą.
Programa siekiama tinkamai organizuoti savivaldybės ugdymo(si) sistemą
(formalųjį ir neformalųjį švietimą, savišvietą, pagalbą mokiniui, pagalbą
mokytojui ir mokyklai), užtikrinti gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą,
informacinį raštingumą ir šiuolaikinę socialinę, kultūrinę, asmeninę ir kt.
kompetencijas.
Koordinuojant ir skatinant profesionalių meno kolektyvų, kultūros įstaigų
veiklą, siekiama sudaryti sąlygas didinti bendruomenės narių užimtumą ir
skatinti saviraišką, gerinti laisvalaikio praleidimo kokybę ir taip prisidėti
prie negatyvių visuomenės reiškinių skaičiaus mažinimo.
Siekiama tobulinti sportui gabaus jaunimo atrankos ir rengimo sistemą,
sudaryti sąlygas sportininkams siekti didelio meistriškumo. Ugdant
talentingus sportininkus, siekiama, kad miesto sportininkai sėkmingai
atstovautų miestui ir šaliai svarbiausiuose pasaulio, Europos ir šalies
sporto renginiuose.
Siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirštamumą, gerinti gyvenimo
kokybę, teikiamos kokybiškos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos,
finansuojamos sveikatos priežiūros paslaugos mokyklose, visuomenės
sveikatos biuro veikla.
Numatoma teikti kokybiškas socialines paslaugas įvairioms miesto
gyventojų grupėms, sudarant sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti
gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas,
palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę
atskirtį.
Programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 6 straipsnyje nustatytos savarankiškosios savivaldybių
funkcijos:
savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi

Kodas

Kodas

188764867
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Prioritetas (-ai)
pagal
Savivaldybės
strateginį plėtros
planą
Šia programa
įgyvendinamas
įstaigos strateginis
tikslas (-ai)
Programos tikslas

pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas;
švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai,
vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir
koordinavimas;
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 lavinimo programas;
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;
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;
kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas
Tvarios ekonominės raidos skatinimas ir
1
konkurencingumo didinimas
Kodas
(-ai)
Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas
2
Užtikrinti tvarią, konkurencingą ekonominę aplinką

1

Ugdyti sumanią ir pilietišką visuomenę, tobulinti
miesto valdymo kokybę

Kodas
(-ai)
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Užtikrinti Savivaldybės finansuojamų įstaigų
veiklos vykdymą

Kodas

4.1

Tikslo aprašymas:
Įgyvendinant tikslą siekiama: iš dalies finansuoti viešųjų juridinių asmenų valdomų
visuomeninės paskirties objektų tvarkymą ir pritaikymą gyventojų bendrajai kultūrai puoselėti;
užtikrinti Savivaldybės finansuojamų kultūros įstaigų veiklą, stiprinti materialinę bazę ir
infrastruktūrą; skirti lėšų biudžetinių sporto mokyklų veiklai vykdyti, gerinti sporto mokyklų
infrastruktūrą, kelti trenerių kvalifikaciją, sudaryti palankias sąlygas vaikų ir jaunimo
laisvalaikio užimtumui ir fiziniam parengtumui užtikrinti; įgyvendinant Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas, organizuoti formalųjį (pradinis, pagrindinis,
vidurinis ugdymas, profesinis mokymas, aukštesniojo ir aukštojo mokslo studijos) ir neformalųjį
(ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas ir kitas neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas)
ugdymą; teikti atitinkančias poreikius pagalbos mokiniui (informacinė, psichologinė, socialinė
pedagoginė, specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba ir sveikatos priežiūra mokykloje),
pagalbos mokytojui bei mokyklai (informacinė, konsultacinė, kvalifikacijos tobulinimo bei kita
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pagalba) paslaugas; užtikrinti Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų ir sveikatos
priežiūros įstaigų veiklą, vykdyti šių įstaigų teikiamų paslaugų plėtrą, stiprinti materialinę bazę
ir infrastruktūrą.
Savivaldybės finansuojamų kultūros įstaigų veikla
4.1.1
Uždavinys
Kodas
Finansuojama kultūros įstaigų veikla. Užtikrinamas bibliotekų, muziejų, profesionalių
muzikinių kolektyvų, teatrų ir kitų kultūros ir meno įstaigų veiklos finansavimas.
Taip pat programai finansuoti bus naudojamos kultūros įstaigų pajamų lėšos: Savivaldybės
finansuojamų kultūros įstaigų pastatų ir patalpų einamajam remontui atlikti, atnaujinti įstaigų
materialųjį turtą (įrangą, inventorių, instrumentus) ir informacinę sistemą (įsigyti kompiuterių
techninę ir programinę įrangą, įdiegti vieningą buhalterinės apskaitos programą) ir kitoms
reikmėms. Numatoma organizuoti kultūros įstaigų laisvų patalpų nuomą meninių kolektyvų ir
būrelių repeticijoms ir pasirodymams rengti, plėtoti partnerystės ryšius su šalies ir užsienio
kolektyvais, organizuoti pažintinius ir lavinamuosius užsiėmimus bendruomenės narių
meniniams ir praktiniams įgūdžiams atskleisti ir stiprinti.
Produkto vertinimo kriterijai
2016 m. 2017 m. 2018 m.
Finansuojamų kultūros įstaigų skaičius
9
8
8
Įstaigų, atnaujinusių materialųjį turtą, skaičius
9
8
8
Kultūros įstaigų, kuriose vykdomi remonto darbai, skaičius
8
7
7
Kultūros įstaigų, gaunančių pajamų lėšas, skaičius
9
8
8
Savivaldybės finansuojamų kūno kultūros ir sporto
4.1.2
Uždavinys
Kodas
įstaigų veikla
Numatomas finansavimas, reikalingas biudžetinių sporto mokymo įstaigų veiklai vykdyti,
infrastruktūrai prižiūrėti ir remontuoti, materialiajam turtui atnaujinti, trenerių kvalifikacijai
kelti, palankių sąlygų vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumui ir fiziniam parengtumui užtikrinti.
Planuojama tobulinti sportininkų atrankos į mokomąsias grupes sistemą, kelti sportuojančiųjų
meistriškumą, užtikrinti dalyvavimą miesto ir šalies čempionatuose, pirmenybėse, mokomosiose
treniruočių stovyklose, kompleksiniuose ir masiniuose sporto renginiuose.
Sporto mokymo įstaigų pajamų lėšas sudaro mokestis už sporto mokymą, lėšos už įstaigų
teikiamas paslaugas, nekilnojamojo turto nuomos mokestis. Šias lėšas numatoma panaudoti
sporto mokymo įstaigų veiklos efektyvumui gerinti, sporto inventoriui atnaujinti, mokomajam
treniruočių procesui tobulinti, reabilitacijos priemonėms įsigyti ir sporto bazių materialinei bazei
stiprinti.
Produkto vertinimo kriterijai
2016 m. 2017 m. 2018 m.
Finansuojamų Kauno miesto sporto mokyklų skaičius
8
8
8
Įstaigų, įgyvendinančių sporto mokymo įstaigų programas,
8
8
8
skaičius
Sporto mokymo įstaigų, atnaujinusių materialųjį turtą, skaičius
8
8
8
Sporto įstaigų, kuriose vykdomas sporto bazių remontas,
5
8
8
skaičius
Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų
4.1.3
Uždavinys
Kodas
įstaigų veikla
Numatomas Socialinių paslaugų skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų
veiklos finansavimas, reikalingas šių įstaigų veiklai, jų teikiamų socialinių paslaugų plėtrai ir
kokybei užtikrinti, siekiant mažinti Kauno miesto gyventojų socialinę atskirtį.
Programos įgyvendinimas sudarys prielaidas socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms
rūpintis senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis, kuriems reikalinga socialinė globa ar priežiūra,
palengvins socialinę adaptaciją, reabilitaciją ir integraciją į visuomenę neįgalių gyventojų ir
suaugusių socialinės rizikos asmenų, atsidūrusių socialinėje atskirtyje. Užtikrinamas bendrųjų ir
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specialiųjų socialinių paslaugų teikiamas asmenims, turintiems negalią (fizinę, psichinę, proto ir
kompleksinę), ir jų šeimos nariams.
Vaikų globos namams programa suteiks sąlygas kurti palankią aplinką likusiems be tėvų
globos vaikams, atstovauti jų teisėms ir teisėtiems interesams, teikti kokybiškas trumpalaikės,
ilgalaikės globos paslaugas ir socialinės priežiūros paslaugas vaikams, lankantiems dienos
centrus. Įgyvendinant institucinės globos pertvarką, numatoma organizuoti alternatyvias
institucinei globai formas: pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos
vaikams.
Siekiama, kad būtų užtikrinama nuosekli ir kompleksiška suaugusių socialinės rizikos
asmenų, atsidūrusių socialinėje atskirtyje, socialinė adaptacija, reabilitacija ir integracija į
visuomenę – finansuojama biudžetinė įstaiga, kuri teikia bendrąsias socialines paslaugas,
socialinę priežiūrą, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos asmenims, kurie neteko
gyvenamojo būsto ir turi kitų socialinių ir sveikatos problemų.
Pagal Kauno miesto gyventojų poreikius bus teikiamos bendrosios ir specialiosios
socialinės (socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos namuose ir dienos centre, socialinės
priežiūros socialinės rizikos šeimoms) paslaugos. Numatoma plėsti kompleksines paslaugas
šeimai – organizuoti integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) neįgaliesiems ir senyvo
amžiaus asmenims teikimą namuose, didinti paslaugų prieinamumą ir kokybę.
Taip pat programai finansuoti bus naudojamos socialinių paslaugų įstaigų pajamų lėšos.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Mokėjimo už socialines
paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 14 d.
nutarimu Nr. 583, Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas
tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu
Nr. T-90 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos
aprašo patvirtinimo“, teikiamos socialinės paslaugos yra nemokamos, mokamos ir iš dalies
mokamos. Gautos pajamos panaudojamos įstaigoms išlaikyti ir teikiamų paslaugų kokybei
gerinti.
Produkto vertinimo kriterijus
2016 m. 2017 m. 2018 m.
Finansuojamų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius
8
8
8
Savivaldybės finansuojamų švietimo įstaigų veikla
4.1.4
Uždavinys
Kodas
Numatoma tobulinti mokytojų darbo švietimo ir ugdymo įstaigose sistemą. Šiuo metu
Savivaldybė finansuoja 84 ikimokyklinių ugdymo įstaigų, 5 mokyklų-darželių, 8 pradinių
mokyklų, 12 pagrindinių mokyklų, 2 jaunimo mokyklų, 1 vidurinės mokyklos, 9 progimnazijų,
20 gimnazijų, Kauno suaugusiųjų mokymo centro, 6 mokyklų-daugiafunkcių centrų, 3
specialiojo ugdymo mokyklų, 3 specialiojo ugdymo centrų, 15 neformaliojo vaikų švietimo
įstaigų, Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Pedagogų kvalifikacijos centro išlaikymo ir
veiklos organizavimo išlaidas. Planuojama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra.
Numatoma papildyti ir atnaujinti Savivaldybės administruojamų švietimo ir ugdymo įstaigų
materialųjį turtą (ikimokyklinio ugdymo įstaigų įrangą, inventorių, kompiuterinę įrangą).
Siekiant užtikrinti tinkamą mokyklų pastatų ir patalpų būklę, numatoma atrinkti švietimo
įstaigas, kurioms būtinas remontas, ir skirti lėšų jų priežiūrai ir remontui. Geresnės mokymosi ir
darbo sąlygos bus sudarytos atlikus švietimo ir ugdymo įstaigų patalpų einamąjį remontą,
elektros ūkio, sanitarinių mazgų atnaujinimą, stogų ir langų remontą įvairiose Kauno miesto
ugdymo įstaigose, taip pat atlikus vandentiekio ir kanalizacijos sistemų remonto darbus
ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Surenkamas įstaigų pajamų lėšas sudaro tėvų mokestis už mokslą papildomojo ugdymo
įstaigose, užmokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, lėšos už švietimo
įstaigų teikiamas paslaugas ir kt. Šias lėšas siekiama panaudoti švietimo sistemos reformos
tęstinumui užtikrinti ir darbo efektyvumui gerinti, įstaigų mokymosi priemonėms atnaujinti ir
mokinių ugdymo programoms tobulinti, švietimo įstaigų materialinei bazei stiprinti ir kt.
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Produkto vertinimo kriterijai
Finansuojamų švietimo ir ugdymo įstaigų skaičius
Įstaigų, atnaujinusių materialųjį turtą, skaičius
Įstaigų, vykdžiusių pastatų (patalpų) remontą, skaičius
Švietimo įstaigų, gaunančių pajamų lėšas, skaičius

2016 m. 2017 m. 2018 m.
194
194
194
29
58
87
140
147
154
164
164
164

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Įgyvendinus programos tikslus ir uždavinius, visiems miesto gyventojams bus užtikrinta
prieinama ir veiksminga formaliojo ir neformaliojo ugdymo aplinka. Siekiant didinti teikiamų
ugdymo paslaugų kokybę numatoma kelti ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų
kvalifikaciją, taip pat vykdyti nuolatinį ugdymo įstaigų vertinimą ir ugdymo programų
akreditavimą. Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas,
Savivaldybė teikia visapusišką pedagoginę, psichologinę ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams
ir mokykloms.
Programos įgyvendinimas sudarys prielaidas miesto kultūriniam savitumui puoselėti,
kultūros paslaugoms gerinti, etnokultūros tradicijų sklaidai, gyventojų kultūriniam poreikiui
tenkinti.
Įgyvendinus programą bus sudarytos sąlygos miesto gyventojams užsiimti kūno kultūra ir
sportu, užtikrinta biudžetinių sporto mokymo įstaigų veikla, skatinami miesto sportininkai.
Gerinant sporto mokyklų pastatų ir patalpų būklę, užtikrinant materialinį aprūpinimą, sudaromos
saugios ir sveikos mokomojo treniruočių proceso ir darbo sąlygos.
Įgyvendinant programoje nurodytas priemones, siekiama užtikrinti socialinių paslaugų
įvairovę ir aukštą kokybę, sumažinti stacionarios globos apimtis, sumažinti socialinę atskirtį ir
vykdyti nuolatinę jos prevenciją
Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas; skolintos lėšos;
dotacijos iš Valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių
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. Gerinti miesto sportinio gyvenimo kokybę
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
2.3.2 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 specialiojo
ugdymo įstatymas; Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas; Lietuvos Respublikos socialinės
paramos mokiniams 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
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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; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymas
Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu
Nr. 785; 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 nekilnojamųjų kultūros
vertybių 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“; 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 Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas
Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos
tobulinimo“; 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 neįgaliųjų socialinės integracijos
įstatymas; 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; 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,
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-91

