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Asignavimų 
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Kauno miesto savivaldybės administracija 

Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų 

valdyba 

Kūno kultūros ir sporto skyrius 

Kodas 

(-ai) 
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Vykdytojas (-ai) 

Švietimo ir ugdymo skyrius 

Energetikos skyrius 

Transporto ir eismo organizavimo skyrius 

Socialinių paslaugų skyrius 

Socialinės paramos skyrius 

Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius 

Gyvenamojo fondo administravimo skyrius 

Kultūros ir turizmo plėtros skyrius 

Tarptautinių ryšių ir protokolo skyrius 

Kūno kultūros ir sporto skyrius 

Sveikatos apsaugos skyrius 

 

Programos  

pavadinimas 
Viešųjų paslaugų teikimo programa Kodas 3 

 

Programos 

parengimo 

argumentai 

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

socialinės paramos paslaugų politikos įgyvendinimui Kauno mieste. 

Programa parengta siekiant ugdyti kiekvieno asmens vertybines 

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

komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą 

informacinę kultūrą. Miestiečiams ir miesto svečiams siekiama sudaryti 

sąlygas susipažinti su visų sričių profesionaliojo šiuolaikinio meno, 

jaunųjų menininkų pasiekimais, tradicinės tautinės kultūros ir mėgėjų 

meno kolektyvų bei kita veikla, ugdyti miestiečių etninę savimonę. 

Programa įgyvendinama atsižvelgiant į sporto teikiamą naudą, 

visuomenės poreikį ir siekį stiprinti miesto bendruomenę bei 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 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. 
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Programa realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme 

nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos – gyventojų 

bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas 

kultūros plėtros projektuose); kūno kultūros ir sporto plėtojimas, 

gyventojų poilsio organizavimas; savivaldybių sveikatos programų 

rengimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos 

priežiūrai; socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, bendradarbiavimas 

su nevyriausybinėmis organizacijomis; sąlygų savivaldybės teritorijoje 

gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę 

sudarymas; bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo 

gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus 

organizavimas; savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo 

remontas, socialinio būsto nuoma; keleivių vežimo vietiniais maršrutais 

organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir 

mokėjimas. 

Prioritetas (-ai)  

pagal 

Savivaldybės 

strateginį planą 

Darnios ir veržlios visuomenės kūrimas 
Kodas 

(-ai) 
2 

Šia programa 

įgyvendinamas 

įstaigos strateginis 

tikslas: 

Kurti darnią ir veržlią visuomenę Kodas 2 

Programos tikslas 

Gerinti švietimo, kultūros, sporto, sveikatos 

apsaugos ir socialinės paramos paslaugų kokybę ir 

prieinamumą 

Kodas 3.1 

Tikslo aprašymas:  

Tikslu 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; skatinti miesto menininkų 

kūrybinę veiklą bei gyventojų meninę saviraišką, iš dalies finansuojant kultūros ir meno kūrėjus, 

reprezentacinius ir kitus svarbius miesto renginius (projektus) ir skiriant lėšų visuomeninių 

organizacijų projektams įgyvendinti; skatinti gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir 

organizuotas kūno kultūros ir sporto veiklas; organizuoti miesto, Lietuvos, tarptautinius ir kitus 

kūno kultūros ir sporto renginius bei varžybas; 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; vaikams našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams užtikrinti socialinė globą 

vaikų globos namuose; vykdyti būsto pritaikymą žmonėms su negalia ir socialinio būsto plėtrą; 

remti nevyriausybinių organizacijų projektus, kuriais užtikrinama dorovinio ir pilietinio vaikų ir 

jaunimo ugdymo plėtra. 

Rezultato (tikslo) vertinimo kriterijai: 

 Miesto, šalies ir tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių mokinių skaičius;  

 Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius, (tūkst.); 

 Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius, (tūkst.); 

 Įgyvendintų sveikatos priežiūros programų ir projektų skaičius ir lėšos (tūkst. Lt); 

 Socialinėms paslaugoms ir socialinei paramai skiriamų lėšų suma, tenkanti vienam Kauno 

miesto gyventojui, (Lt); 
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 Asmenų (šeimų), kurioms išnuomotas socialinis būstas, dalis, nuo buvusių sąrašuose 

socialiniam būstui nuomoti, (proc.). 

Uţdavinys   
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, dramos, lėlių teatrai, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Kauno 

istorijos 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, 

Velykų šventė, kalėdiniai 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 bei edukacinių 

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

politika, informacijos apie mokyklų veiklos kaitą sklaida. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijus: 
 Finansuojamų švietimo ir ugdymo projektų ir programų skaičius. 

Uţdavinys   
Kultūros projektų ir programų rengimas ir 

įgyvendinimas 
Kodas  3.1.2 

Kasmet Kultūros ir turizmo plėtros skyrius koordinuoja nuo 30 iki 40 renginių. Tai 

valstybinių švenčių, atmintinų datų, žymių žmonių sukakčių paminėjimai, miesto Garbės 

piliečių, nusipelniusių menininkų sveikinimų ir pagerbimų organizavimas, atminimo lentų 

atidengimo ir kitų ceremonialų koordinavimas. Taip pat kuruojami Laisvės alėjos ir Senamiesčio 

gyvinimo projektai, Kauno ir Vilniaus dvimiesčio renginiai ir jungtiniai projektai, 

koordinuojami tarptautiniai menininkų mainų projektai.  

Sudaromos ir įgyvendinamos kultūros projektų programos, skirtos pažymėti LR Seimo 

nutarimais paskelbtiems atmintiniems metams (pvz., 2013-ieji yra paskelbti 1863 m. sukilimo 

metais, Tarmių metais, taip pat skirti paminėti S. Daukanto 220-ąsias gimimo metines, S. 

Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-ies metų sukaktį ir kt.). Pagal patvirtintą 

Pagrindinių Kauno miesto renginių sąrašą numatoma iš dalies finansuoti  tarptautinius tęstinius 

(reprezentacinius) miesto renginius ir kitus svarbius miesto renginius (projektus). 

Kauno miesto kultūros ir meno kūrėjų individualiems laisvos raiškos projektams 

(programoms) iš dalies finansuoti skiriamos stipendijos. Kauno miesto kultūros ir meno 

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 premijos. 

Skelbiami konkursai jaunųjų menininkų kūrybiniams projektams ir jaunųjų menininkų 

profesinio meistriškumo kėlimo projektams iš dalies finansuoti. Numatoma ir toliau dalinai 

finansuoti atrinktus profesionaliojo, mėgėjų meno kultūros ir viešųjų kultūros įstaigų, 

įgyvendinančių bendrosios gyventojų kultūros ugdymo programas, projektus. Vykdomi 
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kultūriniai ir jaunimo tarptautinių stovyklų projektai, kuriuose Kauno ir susigiminiavusių miestų 

jaunimas keičiasi patirtimi, sužino apie kitos šalies tradicijas ir papročius. 

Savivaldybė skatina kūrybine kultūrine veikla užsiimančias juridinio asmens teises turinčias 

religines bendruomenes, iš dalies finansuoja jų kūrybinius projektus. Skiriant finansavimą 

prioritetas teikiamas Kaune veikiančių profesionalaus meno siekiančių religinių bendruomenių 

kūrybiniams projektams. 

Uždaviniu įgyvendinama Visuomeninės paskirties objektų pritaikymo gyventojų bendrajai 

kultūrai puoselėti programa. Šia programa siekiama iš dalies finansuoti viešųjų juridinių asmenų 

valdomų visuomeninės paskirties objektų tvarkymą ir pritaikymą gyventojų bendrajai kultūrai 

puoselėti. Finansavimas skiriamas Tarybos sprendimu, prieš tai komisijai įvertinus paraiškas. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai: 

 Finansuotų tarptautinių jaunimo projektų (renginių) skaičius; 

 Kultūros ir turizmo plėtros skyriaus kuruotų miesto renginių (projektų) skaičius; 

 Finansuotų pagrindinių Kauno miesto kultūros renginių (projektų) skaičius; 

 Paskirtų  kultūros ir meno stipendijų skaičius; 

 Paskirtų kultūros ir meno premijų skaičius; 

 Finansuotų jaunųjų menininkų paraiškų skaičius; 

 Finansuotų visuomeninės paskirties objektų pritaikymo bendrajai gyventojų kultūrai 

puoselėti paraiškų skaičius; 

 Kultūros projektų, kuriems numatomas dalinis finansavimas, skaičius. 

Uţdavinys   
Kūno kultūros ir sporto projektų ir programų 

rengimas ir įgyvendinimas 
Kodas  3.1.3 

Uždaviniu numatoma: organizuoti Kauno mieste kultivuojamų sporto šakų vaikų, jaunučių, 

jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų pirmenybes, čempionatus ir žaidynes, kt. sporto renginius; rengti 

sportininkus visų amžiaus grupių sporto šakų nacionalinėms ir olimpinio rezervo rinktinėms; 

organizuoti Kauno miesto rinktinės dalyvavimą Tarptautinėse vaikų žaidynėse; konkurso būdu 

skirti lėšų nevyriausybinių neįgaliųjų sporto organizacijų sporto programoms finansuoti. 

Iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto finansuojami atrinkti kūno kultūros ir sporto 

organizacijų, vykdančių sportinę veiklą Kauno mieste, projektai. Projektų finansavimo 

prioritetus ir projektams keliamus specialiuosius reikalavimus kiekvienais metais nustato Kauno 

miesto sporto rėmimo taryba. Projektų paraiškos nagrinėjamos ir vertinamos projektų paraiškų 

vertinimo darbo grupėje, finansavimo sąmata tvirtinama Kauno miesto tarybos sprendimu. 

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 skiriama Savivaldybės sporto stipendija. Stipendijos dydis ir mokėjimas 

nustatomas atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos skyrimo komisijos 

siūlymus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai: 

 Kauno mieste kultivuojamų sporto šakų skaičius; 

 Miesto atstovų, dalyvaujančių Tarptautinėse vaikų žaidynėse, skaičius; 

 Finansuotų nevyriausybinių neįgaliųjų sporto organizacijų skaičius; 

 Finansuotų kūno kultūros ir sporto organizacijų skaičius; 

 Sportininkų, kuriems skirta sporto stipendija, skaičius. 

Uţdavinys   Miesto sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Kodas  3.1.4 

Šiuo uždaviniu 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) bei informacijai ir žinioms apie sveikatą plėtoti. Uždaviniu įgyvendinamos 

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės, 
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finansuojama sveikatos priežiūra mieste vykstančių viešųjų renginių metu, remiama miesto 

gyventojų sveikatos priežiūra. Taip pat numatomas finansavimas vaikų, paimtų iš pavojingos 

sveikatai aplinkos (iš asocialių šeimų, iš gatvės, paliktą be priežiūros) stebėjimo ir ištyrimo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri teikia sveikatos priežiūros paslaugas 

vaikams, paslaugoms įsigyti. 

Vykdant LR triukšmo valdymo įstatymo reikalavimus 2009 m. parengtas Kauno miesto 

triukšmo prevencijos veiksmų 2009–2013 m. planas. 2013 m. Kauno miestui aglomeracijų 

strateginiam triukšmo žemėlapiui parengti numatyta valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai: 
 Greitosios medicinos pagalbos budėjimo valandų skaičius; 

 Stacionarizuotai ištirtų vaikų skaičius. 

Uţdavinys   Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimas Kodas  3.1.5 

Uždaviniu skiriamos subsidijos ne savivaldybių reguliavimo sričiai priklausantiems šilumos 

tiekėjams už gyventojams patiektą šiluminę energiją gyvenamosioms patalpoms šildyti ir 

karštam vandeniui ruošti. 

Savivaldybė kompensuoja vežėjų nuostolius, susidarančius vežant keleivius visuomenei 

būtinais, tačiau vežėjams nuostolingais maršrutais. Vadovaujantis transporto lengvatų įstatymu, 

mokamos kompensacijas, už keleivių, turinčių teisę į važiavimo lengvatas, važiuojant vietinio 

susisiekimo keleivinio transporto maršrutais, pervežimą. Kompensuojamos moksleivių 

važiavimo į mokymo įstaigas iš kaimų vietovių (iki 40 km atstumu), o taip pat mokinių, 

gyvenančių bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose, važiavimo 

į mokyklas išlaidos. 

Numatomos lėšos piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, 

butus atkurti. Vadovaujantis 1998 m. vasario 18 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 198, 

kompensuojamos sanatorinio kurortinio gydymo išlaidos Kauno mieste gyvenantiems asmenims, 

dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius. Savivaldybė 

apmoka už asmenų, kuriems yra pasibaigęs teritorinės ligonių kasos (TLK) finansuojamas 

slaugos laikas, bet dar reikalingų slaugos ir priežiūros, tolesnę slaugą slaugos ligoninėse. 

Vadovaujantis 2007 m. rugsėjo 13 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. T-482 ir 

2009 m. birželio 11 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-354 mokamos 

kompensacijos už socialinio būsto nuomą bei skiriama vienkartinė socialinė pašalpa.  

Įgyvendinama aklųjų ir silpnaregių socialinės integracijos paslaugų pirkimo programa, 

kurios tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją, plėtojant neįgaliųjų reabilitaciją, 

socialines paslaugas, ugdymą, užimtumą, visuomenės švietimą, siekiant neįgaliųjų 

savarankiškumo tenkinant neįgaliųjų specialiuosius poreikius. 

Numatomas finansavimas mokyklinio amžiaus vaikų iš socialinės rizikos šeimų dienos 

užimtumui, socializacijai ir darbui su tėvais vykdyti bei našlaičių ir vaikų likusių be tėvų globos 

integravimo ir išlaikymo globos namuose paslaugai pirkti. 

Socialinių paslaugų skyrius rengia įvairias solidarumo akcijas, kurios padeda kurti 

filantropijos tradicijas Kauno mieste ir kurios yra organizuojamos kiekvienais metais – Kūčių 

vakarienė bei košės dalinimas prieš Kūčias. Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su 

religine bendrija Kauno arkivyskupijos Caritas, skiriamos lėšos skurstančiųjų valgyklai, 

apmokėti pastato išlaikymo išlaidas (elektros, komunalinių paslaugų, telefono ir pastato 

apsaugos). Savivaldybė prisideda prie Lietuvos Caritas akcijos – Europos Sąjungos intervencinių 

maisto atsargų dalijimas nepasiturintiems asmenims Kauno mieste vykdymo. 

Įgyvendinama Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programa. Programa skirta 

neįgaliesiems, kurie turi judėjimo ir apsitarnavimo buityje sutrikimų. Būsto pritaikymas – būsto 

minimalus pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems su judėjimo ir 

apsitarnavimo funkcijų sutrikimais neprieinamas erdves ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos 

statybos sprendimus. 
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Siekiama plėtoti Savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdant specialiąją Valstybės paramos 

gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programą. Vykdant programą, siekiama 

sudaryti sąlygas, kad dauguma žmonių patys galėtų įsigyti būstą rinkoje, remti asmenis, kurie 

savo jėgomis negali apsirūpinti būstu. Taip uždaviniu numatoma padengti Savivaldybės nupirktų 

butų, grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams, 

administravimo išlaidas. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai: 

 Subsidijuojamų šilumos tiekėjų skaičius; 

 Planuojamų remti renovuojamų (modernizuojamų) daugiabučių namų skaičius; 

 Vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius; 

 Naujai įsigytų socialinių butų skaičius; 

 Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo lėšų panaudojimas, (proc.); 

 Pavėžėtų mokinių skaičius; 

 Išmokų, kompensacijų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius; 

 Asmenų, kuriems finansuojamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos, 

skaičius; 

 Asmenų, kuriems finansuojamos palaikomosios slaugos paslaugos skaičius; 

 Asmenų, kuriems finansuojamos aklųjų ir silpnaregių integracijos programos paslaugos, 

skaičius; 

 Asmenų, kuriems finansuojamos, našlaičių ir vaikų likusių be tėvų globos integravimo ir 

išlaikymo globos namuose paslaugos, skaičius; 

 Finansuotų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje skaičius; 

 Mokyklinio amžiaus vaikų iš socialinės rizikos šeimų, kuriems finansuojamos dienos 

užimtumo, socializacijos ir darbo su tėvais paslaugos skaičius; 

 Asmenų, kuriems finansuojamas neįgaliųjų aplinkos (būsto) pritaikymas, skaičius; 

 Naujai nutiesto troleibusų kontaktinio tinklo ilgis, (km). 

Uţdavinys   
Vietos bendruomenių ir nevyriausybinių 

organizacijų veiklos plėtra 
Kodas  3.1.6 

Uždaviniu remiami nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) projektai, kuriais 

užtikrinama dorovinio ir pilietinio vaikų ir jaunimo ugdymo plėtra, aktyvus pilietiškumo 

propagavimas, gyventojų įsitraukimo į visuotinių miesto problemų sprendimą skatinimas, 

jaunimo užimtumas bei jaunimui likti mieste sąlygų gerinimas. Projektai, kurie skatina asmenų, 

atsidūrusių socialinėje atskirtyje, socialinę adaptaciją, reabilitaciją, integraciją į visuomenę, 

NVO iniciatyvas, teikiant socialines paslaugas seniems ir pagyvenusiems žmonėms. Projektai, 

kuriais skatinamos miesto bendruomenių iniciatyvos, bendruomenių lyderių mokymai, 

seniūnijoje organizuojamas gyventojų laisvalaikis ir užimtumas. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijus: 

 Finansuojamų NVO projektų skaičius. 

 

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 bei 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 
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turistų srautų didėjimo. 

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

organizuotas sporto ir kūno kultūros veiklas, sudarys prielaidas gyventojų fizinio aktyvumo 

augimui, sveikatingumo rodiklių gerėjimui. 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 prielaidos gyventojų sergamumo ir 

mirtingumo mažėjimui, ugdomos sveikos gyvensenos nuostatos. 

Teikiant socialinę paramą labiausiai to stokojantiems asmenims, įgyvendinami socialinio 

teisingumo, žmogaus teisių užtikrinimo, lygiateisiškumo ir ne diskriminacijos principai, 

užtikrinama socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinė integracija. 

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas; Savivaldybės 

privatizavimo fondas; Dotacijos iš Valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių; Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų ir kitų fondų paramos lėšos; Kitos lėšos. 

 

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

programa: 

2. PRIORITETAS. DARNIOS IR VERŢLIOS VISUOMENĖS KŪRIMAS 

2.1. Tikslas.  Didinti Kauno, kaip švietimo ir mokslo miesto, reikšmę 

2.1.1. Uždavinys. Užtikrinti aukštą švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę 

2.2. Tikslas.  Gerinti miesto kultūrinio gyvenimo kokybę 

2.2.1  Uždavinys. Plėtoti viešąją kultūros infrastruktūrą 

2.2.2. Uždavinys. Didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą 

2.3. Tikslas.  Gerinti miesto sportinio gyvenimo kokybę 

2.3.1  Uždavinys. Plėtoti viešąją sporto infrastruktūrą 

2.3.2. Uždavinys. Didinti sporto įstaigų paslaugų kokybę ir prieinamumą 

2.4. Tikslas.  Gerinti miesto gyventojams teikiamas sveikatos prieţiūros paslaugas ir 

socialinę integraciją 

2.4.1. Uždavinys. Mažinti socialinę atskirtį ir vykdyti jos prevenciją 

2.4.2. Uždavinys. Plėtoti Kauną kaip vieną iš Europos sveikatos paslaugų centrų 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: LR vietos savivaldos įstatymas; LR biudžetinių 

įstaigų įstatymas; LR specialiojo ugdymo įstatymas; LR švietimo įstatymas; LR socialinės 

paramos mokiniams įstatymas; Lietuvos higienos normos HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo 

mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; Lietuvos higienos normos HN 75:2008 

„Ikimokyklinio ugdymo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; Mokyklų 

aprūpinimo standartai; Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarka; LR kultūros centrų įstatymas; LR viešųjų įstaigų įstatymas; LR teatrų ir 

koncertinių įstaigų įstatymas; LR religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas; LR 

nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas; LR bibliotekų įstatymas; LR muziejų 

įstatymas; LR asociacijų įstatymas; LR kūno kultūros ir sporto įstatymas; LR Švietimo ir mokslo 

ministerijos bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV sporto mokymo įstaigų bendrieji 

nuostatai; Nevyriausybinių neįgaliųjų sporto organizacijų sportinės veiklos programų 

finansavimo iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimu Nr. T-221; Sporto organizacijų projektų 

finansavimo iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-7; Kauno miesto savivaldybės 

sporto stipendijos nuostatai, patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010-10-14 

sprendimu Nr. T-584; LR sveikatos sistemos įstatymas; LR sveikatos priežiūros įstaigų 

įstatymas; LR sveikatos programa; LR vyriausybės nutarimai, LR visuomenės sveikatos 

stebėsenos įstatymas; LR socialinių paslaugų įstatymas; LR socialinės apsaugos ir darbo 



 8 

ministro įsakymas „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“; LR piniginės socialinės 

paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas; LR valstybinių šalpos išmokų įstatymas; LR 

piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems įstatymas; LR 

valstybinių šalpos išmokų įstatymo pakeitimo įstatymas; LR išmokų vaikams įstatymas; LR 

socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas; LRV nutarimas „Dėl 

biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“; LRV 

nutarimas „Dėl nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės adaptacijos 

2004/2007 metų programos patvirtinimo“; LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-06-07 

įsakymas Nr. A1-226; LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl išmokų 

neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 

ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Asmenų, sergančių priklausomybės nuo 

psichoaktyvių medžiagų ligomis, integracijos į visuomenę koncepcijos patvirtinimo“; LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl socialinės globos normų aprašo 

patvirtinimo“; LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas; Kauno miesto savivaldybės tarybos 

sprendimai: 2008-09-11 Nr. T-427 (papildytas 2009-04-09 sprendimu Nr. T-223); 2007-09-13 

Nr. T-485; 2008-09-11 Nr. T-428; 2007-09-13 Nr. T-482 (pakeistas 2008-06-27 sprendimu Nr. 

T-316); 2009-06-11 Nr. T-354 (pakeistas 2010-09-16 sprendimu Nr. T-503); 2009-07-16 Nr. T-

413. 

 

 


