Kauno miesto savivaldybės
2016–2018 metų strateginio veiklos plano
7 priedas
VALSTYBINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų
valdytojas (-ai)

2016 metai
Kauno miesto savivaldybės administracija

Vykdytojas (-ai)

Aplinkos apsaugos skyrius
Archyvų skyrius
Būsto valdymo skyrius
Civilinės metrikacijos skyrius
Finansų ir ekonomikos skyrius
Dokumentų skyrius
Miesto civilinės saugos skyrius
Miesto tvarkymo skyrius
Seniūnijos
Socialinės paramos skyrius
Socialinių paslaugų skyrius
Sveikatos apsaugos skyrius
Švietimo skyrius
Teisės ir konsultavimo skyrius
Vaiko teisių apsaugos skyrius

Programos
pavadinimas

Valstybinių funkcijų vykdymo programa

Programos
parengimo
argumentai

Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – tai
valstybės funkcijos, perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų
interesus. Šios funkcijos perduotos įstatymais ir įgyvendinamos
vadovaujantis teisės aktais. Savivaldybė, įgyvendindama šias funkcijas,
turi įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę.
Programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 7 straipsnyje nustatytos valstybinės (valstybės perduotos
savivaldybėms) funkcijos:
civilinės būklės aktų registravimas;
įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės
registrams;
civilinė sauga;
priešgaisrinė sauga;
dalyvavimas valdant valstybinius parkus;
priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir
profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje
gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo
programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo lavinimo
programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar
specialiųjų poreikių, išlaikymas;
mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir
savivaldybės
teritorijoje
įsteigtose
nevalstybinėse
mokyklose

Kodas

Kodas
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administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių
gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo
mokinio reikmenimis administravimas;
socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir
kompensacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiavimas ir
mokėjimas;
savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto
valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise;
piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį
turtą nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas
įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;
valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams
grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymas;
valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė;
savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų
tvarkymas;
dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją,
priimančiosios šalies paramą;
statistikos duomenų teikimas;
dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos
priemones ir gyventojų užimtumo programas;
dalyvavimas organizuojant įstatymų numatytus rinkimus ir
referendumus;
dalyvavimas rengiant gyventojų apklausas ir kitokias įstatymų
numatytas pilietines (gyventojų) iniciatyvas;
dalyvavimas atliekant gyventojų ir būstų, taip pat kitus visuotinius
surašymus;
vaikų ir jaunimo teisių apsauga;
žemės ūkio kvotų administravimas;
žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas;
žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas;
stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų
likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimas, medžiojamų gyvūnų ir
griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir
nuostolių nustatymas;
valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir
hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise;
traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų
registravimas ir techninė priežiūra;
kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas;
valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas;
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas;
socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas;
antrinės sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais
atvejais ir tvarka;
kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos
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Prioritetas (-ai)
pagal
Savivaldybės
strateginį plėtros
planą
Šia programa
įgyvendinamas
įstaigos strateginis
tikslas
Programos tikslas

Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas

Kodas

Ugdyti sumanią ir pilietišką visuomenę, tobulinti
miesto valdymo kokybę

Kodas

2

Užtikrinti teisės aktų nustatytų valstybinių funkcijų
vykdymą

Kodas

7.1

2

Tikslo aprašymas:
Savivaldybė įgyvendina Vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais priskirtas funkcijas,
kurios pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų
paslaugų teikimo, pagal sprendimų priėmimo laisvę – į savarankiškąsias ir valstybines (valstybės
perduotas savivaldybėms). Šiuo tikslu įgyvendinamos valstybinės (perduotos savivaldybėms)
funkcijos, nurodytos Vietos savivaldos įstatyme.
Valstybinių funkcijų vykdymas
7.1.1
Uždavinys
Kodas
Savivaldybės biudžete numatyti asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms vykdyti:
duomenims teikti Valstybės suteiktos pagalbos registrui – šio registro paskirtis yra rinkti,
kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis apie teikiamą valstybės pagalbą.
Savivaldybė teikia duomenis Konkurencijos tarybai;
Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims teikti valstybės registrams – vadovaujantis
teisingumo ministro patvirtinta metodika Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims teikti
valstybės registrams funkciją vykdo Civilinės metrikacijos skyrius. Informacinių technologijų
pagalba fiksuojami gyventojų duomenys valstybės registruose;
archyviniams dokumentams tvarkyti – funkcija apima likviduojamų nevalstybinių
organizacijų, privačių juridinių asmenų, likviduojamų valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių,
kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Seimas arba Vyriausybė, taip pat
anksčiau veikusių įstaigų ir įmonių, kai jų funkcijų perėmėjo ar savininko teises ir pareigas
įgyvendinančių ar jų įgaliotų įstaigų nėra, veiklos dokumentų, kurių saugojimo terminai nėra
pasibaigę, tolesnį saugojimą, tvarkymą, juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimą
saugomų dokumentų pagrindu;
valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei – funkcija vykdoma pagal
Valstybinės kalbos inspekcijos patvirtintą metodiką;
civilinės būklės aktams registruoti – funkcija vykdoma pagal teisingumo ministro
patvirtintą metodiką (fiksuojami gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo,
civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo įrašai);
valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Kauno miesto
savivaldybės miškų vidinės miškotvarkos projektui įgyvendinti) – Kauno teritorijoje yra
674,20 ha miškų, miško parkų ir šlaitų, kurie tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-335 patvirtintą Kauno miesto savivaldybės
vidinės miškotvarkos projektą 2012–2021 m.;
piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės
teisių atkūrimo priimti – funkcija vykdoma pagal Vyriausybės nustatytą tvarką;
gyvenamajai vietai deklaruoti – funkciją vykdo seniūnijos (fiksuoja deklaravusių atvykimą
ir išvykimą gyventojų skaičių, įtraukia į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, taiso,
keičia ir naikina deklaravimo duomenis);
pirminei teisinei pagalbai teikti – funkcija vykdoma pagal teisingumo ministro patvirtintą
metodiką (gyventojams informuoti apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, pirminei teisinei

4

pagalbai organizuoti ir teikti);
valstybės garantijoms nuomininkams vykdyti – funkcija vykdoma pagal Vyriausybės
nustatytą tvarką (lėšos naudojamos kadastro darbams vykdyti, rinkos kainai nustatyti,
detaliesiems planams parengti pagal valstybės garantiją perduodamų neatlygintinai nuomininkų
nuosavybėn žemės sklypų gyvenamiesiems namams statyti, nuomojamų iš savininkų
gyvenamųjų namų, jų dalių, butų nuomos mokesčio dydžiui padengti);
mobilizacijai administruoti savivaldybėje – funkcija vykdoma vadovaujantis krašto
apsaugos ministro patvirtinta metodika ir lėšų jai vykdyti panaudojimo tvarkos aprašu;
civilinės saugos reikalams ir paslaugoms administruoti – civilinės saugos funkcija vykdoma
vadovaujantis vidaus reikalų ministro patvirtinta metodika. Lėšos naudojamos gyventojų
perspėjimo sirenomis sistemai eksploatuoti, techninei priežiūrai, remontui ir jos valdymui
modernizuoti;
žemės ūkio funkcijoms vykdyti – žemės ūkio funkcijos atliekamos pagal žemės ūkio
ministro patvirtintą metodiką (įregistruojama ir išregistruota žemės ūkio paskirties technika,
pakeičiami registracijos duomenys, išduodami traktorių ir kitos žemės ūkio technikos apžiūros
talonai);
socialinei globai teikti asmenims su sunkia negalia – socialinės pagalbos teikimas natūra
(neįgalių asmenų apgyvendinimas ir maitinimas atitinkamose įstaigose ir asmens namuose,
pagalba neįgaliems asmenims padedant atlikti kasdienius darbus) arba pinigais žmonėms, kurie
visiškai arba iš dalies negali įsitraukti į ekonominę veiklą arba gyventi visavertį gyvenimą dėl
nuolatinės negalios arba ilgai trunkančios ligos;
socialinei paramai mokiniams – socialinės paramos skyrimas mokiniams, kurie mokosi
bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose
ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas,
įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo
programą. Skiriamas mokinių nemokamas maitinimas ir (ar) parama mokinio reikmenims
įsigyti;
gerinti vaikų ir suaugusiųjų neįgaliųjų asmenų su sunkia negalia socialinę integraciją į
visuomenę – teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės globos paslaugas (dienos socialinės
globos paslaugas institucijoje ir asmens namuose), kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų
socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą
bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime, pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje,
visuomeniniame gyvenime;
teikti socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugas socialinės
rizikos šeimoms siekiant palaikyti ir atkurti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar
asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas, suteikti pagalbą asmenims, atsidūrusiems
krizinėje situacijoje;
viešųjų darbų programai – viešieji darbai organizuojami siekiant suteikti galimybę darbo
ieškantiems asmenims užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų ir sudaryti sąlygas laikinai įsidarbinti
ekonominių sunkumų patiriančių įmonių darbuotojams;
socialinei paramai – laidojimo pašalpa skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
paramos mirties atveju įstatymu. Teikiamos kompensacijos nepriklausomybės gynėjams,
nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms
už būsto šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį, dujas, kietą ir kt. kurą, elektros energiją bei
kitas paslaugas;
žmogaus (jaunimo) teisių apsaugai – Kauno miesto jaunimo reikalų koordinatorius rengia ir
įgyvendina savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoja jaunimo ir
jaunimo organizacijų būklę ir koordinuoja jų veiklą;
vaiko teisių apsaugai – Vaiko teisių apsaugos skyrius, vadovaudamasis galiojančiais teisės
aktais, įgyvendina vaiko teisių apsaugą ir teisėtų jų interesų gynimą savivaldybėje. Skyriaus
specialistai organizuoja vaiko globą (rūpybą), vykdo jos priežiūrą, organizuoja įvaikinimą,
asmens pasirengimą globoti ir įvaikinti; dalyvauja vaiko (nukentėjusio, įtariamojo, liudininko)
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apklausose ir kituose procesiniuose veiksmuose ikiteisminio tyrimo metu, baudžiamųjų bylų
posėdžiuose teisme; dalyvauja teismo posėdžiuose ir teikia teismui išvadas civilinėse bylose,
kuriose yra spendžiami su vaiko gyvenimu susiję klausimai (vaiko globos, gyvenamosios vietos,
vaiko bendravimo su tėvais ar kitais artimaisiais tvarka, vaiko tėvystės nustatymas, išlaikymo
jam priteisimas ir t. t.). Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai pagal kompetenciją
konsultuoja piliečius vaikų kilmės nustatymo, vaikų, tėvų ir kitų šeimos narių tarpusavio teisių ir
pareigų, įvaikinimo, globos ir rūpybos nustatymo bei kitais su vaiko teisėmis ir jo interesais
susijusiais klausimais; teikia informaciją apie galimą pagalbą fizinį ar psichologinį smurtą
patyrusiam vaikui; tvarko socialinės rizikos šeimų apskaitą, organizuoja ir koordinuoja pagalbos
šioms šeimoms teikimą;
Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui išlaikyti – Biuro veikla orientuota į
visuomenės sveikatos stiprinimą, vykdant sveikatos mokymus, propaguojant ir skleidžiant
informaciją apie sveiką gyvenseną, skatinant įvairių gyventojų grupių atsakomybę už savo
sveikatą, formuojant nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksmų mažinimą
ir kitas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytas priemones, susijusias su
sveikatos stiprinimu ir visuomenės sveikatos stebėseną;
visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo,
bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – vykdant
sveikatos priežiūrą ugdymo ir mokymo įstaigose padedama mokiniams saugoti ir stiprinti
sveikatą, organizuojamos ir įgyvendinamos priemonės, susijusios su ligų ir traumų profilaktika.
Produkto vertinimo kriterijus
2016 m. 2017 m. 2018 m.
28
28
28
Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius
Mokinio krepšelio finansavimas
7.1.2
Uždavinys
Kodas
Ugdymo uždaviniams įgyvendinti valstybės skiriama specialioji tikslinė dotacija mokinio
krepšeliui finansuoti pagal Vyriausybės patvirtintą Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir
paskirstymo metodiką. Vykdomas valstybinės švietimo politikos strateginių uždavinių
įgyvendinimas, t. y. efektyviausių metodų ir priemonių įgyvendinant mokymo programas ir
projektus švietimo sistemoje paieška ir institucinių-struktūrinių švietimo sistemos pokyčių
tobulinimas. Programa skirta šiuolaikiniams ugdymo uždaviniams, profiliniam mokymui,
brandos egzaminų reformai vykdyti, pagrindinės mokyklos ugdymo turiniui realizuoti,
gimnazijų restruktūrizavimo, pertvarkant jas į keturmetes, klausimams spręsti, priešmokyklinio
ir ikimokyklinio ugdymo kokybei gerinti, neįgalių vaikų integracijos į bendrojo ugdymo įstaigas
sąlygoms sudaryti, tautinių mažumų moksleivių ugdymo sąlygų plėtrai, bendrojo ugdymo
įstaigų tinklo pertvarkai vykdyti.
Produkto vertinimo kriterijus
2016 m. 2017 m. 2018 m.
2
2
2
Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: užtikrintas valstybinių (valstybės perduotų
savivaldybėms) funkcijų vykdymas gyventojų interesais
Planuojami programos finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
Veiksmai, numatyti Kauno miesto strateginiame plane, kurie susiję su vykdoma
programa:
2 PRIORITETAS. SUMANIOS IR PILIETIŠKOSVISUOMENĖS UGDYMAS
2.1 tikslas. Besimokančios visuomenės poreikius atitinkančios švietimo paslaugos
2.1.1 uždavinys. Formuoti efektyvų formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklą
2.3 tikslas. Kokybiškos ir visiems prieinamos sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos
2.3.1 uždavinys. Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį
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Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymas; Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas; Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas; Lietuvos Respublikos
valstybinės kalbos įstatymas; Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas; Lietuvos
Respublikos civilinės saugos įstatymas; Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas;
Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas; Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir
priimančios šalies paramos įstatymas; Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; Lietuvos
Respublikos baudžiamasis kodeksas; Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas
Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos
aprašo patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas; Lietuvos Respublikos
neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas; Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju
įstatymas; Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas; Lietuvos Respublikos
kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to
vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas; Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir
paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d.
nutarimu Nr. 785; Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;
Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos Valstybės įmonės Registrų centro
direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-294; Asmenų įtraukimo į gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės įmonės Registrų centro
direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-295; Lietuvos Respublikos vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymas; Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas; Vaiko globos
organizavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d.
nutarimu Nr. 405; Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės vaiko
teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1-212; Lietuvos Respublikos
melioracijos įstatymas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimas
Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų
registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos įstatymas

