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Biudţetiniai metai 2013-2015 ieji metai 

Asignavimų 

valdytojas (-ai) 

Kauno miesto savivaldybės administracija 

Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų 

valdyba 

Kodas 

(-ai) 
188764867 

Vykdytojas (-ai) 

Finansų skyrius 

Civilinės metrikacijos biuras 

Archyvas 

Vaiko teisių apsaugos skyrius 

Socialinių paslaugų skyrius 

Valstybinės kalbos kontrolės tarnyba 

Miesto tvarkymo skyrius 

Gyvenamojo fondo administravimo skyrius 

Bendrasis skyriaus  

Civilinės saugos tarnyba 

Socialinės paramos skyrius 

Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius 

Teisės skyrius 

Seniūnijos 

 

Programos  

pavadinimas 
Valstybinių funkcijų vykdymo programa Kodas 7 

 

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. 

Šia programa realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatyme nustatytos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) 

funkcijos – civilinės būklės aktų registravimas; įstatymų priskirtų registrų 

tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams; civilinė sauga; 

priešgaisrinė sauga; 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 administravimas ir nepasiturinčių 

šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių 
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savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis 

administravimas; socialinių išmokų ir kompensacijų 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; vaikų ir jaunimo teisių apsauga; traktorių, 

savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė 

priežiūra; 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 ir tretinės 

sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka; 

kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos. 

Prioritetas (-ai)  

pagal 

Savivaldybės 

strateginį planą 

Darnios ir veržlios visuomenės kūrimas 
Kodas 

(-ai) 
2 

Šia programa 

įgyvendinamas 

įstaigos strateginis 

tikslas: 

Gerinti miesto valdymo kokybę Kodas 4 

Programos tikslas 
Užtikrinti teisės aktų nustatytų valstybinių funkcijų 

vykdymą 
Kodas 7.1 

Tikslo aprašymas:  

Savivaldybė įgyvendina Lietuvos Respublikos 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, numatytos Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatyme. 

Rezultato (tikslo) vertinimo kriterijai: 

 Valstybės lėšų, skirtų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, dalis 

skirta socialinei paramai, (proc.); 

 Lėšų suma, tenkanti vienam socialinės paramos gavėjui, (tūkst. Lt); 

 Mokinių, įgijusių pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių atitinkamą 

programą mokinių skaičiaus. 

Uţdavinys   Valstybinių funkcijų vykdymas Kodas  7.1.1 

Savivaldybės biudžete numatyti asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms vykdyti. Įgyvendinant uždavinį, daugiausia lėšų numatyta skirti 

įvairių kompensacijų ir išmokų mokėjimui. Dideliu lėšų poreikiu išsiskiria socialinės išmokos, 

socialinės pašalpos ir kompensacijos už būsto šildymo išlaidas, geriamojo vandens išlaidas ir 
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karšto vandens išlaidas nepasiturintiems gyventojams. Taip pat numatomas kompensacijų už 

vieno būsto, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta, šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį, 

dujas, kietą ir skystą kurą, elektros energiją, laidinio telefono abonentinį mokestį ir kitas 

paslaugas, teikimas Lietuvos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 

11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos bei jų šeimoms.   

Savivaldybė taip pat atliks kitas LR vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatyme 

numatytas valstybines (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijas. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijus: 
 Valstybinių funkcijų vykdymo programos priemonių skaičius. 

Uţdavinys   Mokinio krepšelio finansavimas Kodas  7.1.2 

Ugdymo uždaviniams įgyvendinti valstybės skiriama specialioji tikslinė dotacija mokinio 

krepšeliui finansuoti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Mokinio krepšelio lėšų 

apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką. Mokinio krepšelis, tai lėšos, skiriamos vienam 

sutartiniam mokiniui vienų metų mokymo reikmėms. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijus: 
 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 speciali tikslinė dotacija 

 

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 

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

socialinę integraciją 

2.4.1. Uždavinys. Mažinti socialinę atskirtį ir vykdyti jos prevenciją 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: LR vietos savivaldos įstatymas, LR biudžeto 

sandaros įstatymas, LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 

įstatymas, LR valstybinės kalbos įstatymas, LR archyvų įstatymas, LR civilinės saugos 

įstatymas, LR priešgaisrinės saugos įstatymas, LR radiacinės saugos įstatymas, LR mobilizacijos 

ir priimančios šalies paramos įstatymas, LR karo prievolės įstatymas, LR civilinis kodeksas, LR 

baudžiamasis kodeksas,  LR  gyventojų pajamų garantijų įstatymas, LR bedarbių rėmimo 

įstatymas, LR išmokų vaikams įstatymas; LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatymas, LR nutarimas ,,Dėl Mokinio krepšelio lėšų ir paskirstymo metodikos 

patvirtinimo“, LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, Gyvenamosios vietos 

deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės, Gyvenamosios vietos neturinčių 

asmenų apskaitos taisyklės. 

 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=359958
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=318143&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=318143&p_query=&p_tr2=2

