RIETAVO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS UGDYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas
(-ai), kodas

2018 metai
Rietavo savivaldybės administracija, 188747184

Vykdytojas (-ai), kodas

Rietavo savivaldybės administracija, 188747184
Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius, 188747184
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, 191130830
Rietavo sav. Tverų gimnazija, 191131366
Žadvainių pagrindinė mokykla, 191132991
Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla, 291816990
Rietavo lopšelis-darželis, 191129148
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, 188208112
Rietavo kultūros centras, 188214019
Rietavo Irenėjaus Oginskio viešoji biblioteka, 188208450
Rietavo atviras jaunimo centras, 302629660
Daugėdų seniūnija, 188748329
Medingėnų seniūnija, 188665844
Tverų seniūnija, 188664938
Rietavo seniūnija, 188664742

Programos pavadinimas

Visuomenės ugdymo programa

Programos parengimo
argumentai

Programa siekiama kryptingai ir efektyviai vykdyti valstybės ir
Savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo politiką,
sujungiant ją į vieną visuomenės ugdymo programą. Ši programa
laiduos kokybišką švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo užimtumo
paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams. Nuo to, kokios
sąlygos bus sudaromos šiose įstaigose ir kaip bus finansuojamos
veiklos sritys, priklauso tolesnis visų gyventojų, t. y. ugdytinių,
švietimo ir savišvietos kokybė, užimtumas, aktyvus dalyvavimas
bendruomenių sportiniame ir kultūriniame gyvenime, jaunimo
integravimas į visuomenės gyvenimą.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal SPP)
Šia programa
įgyvendinamas
įstaigos/padalinio
strateginis tikslas

Visuomenės socialinės gerovės kūrimas ir
Kodas 01
efektyvus viešasis valdymas
Užtikrinti Savivaldybės valdymo kokybę,
Kodas 01
racionalų jos turto ir lėšų panaudojimą, gerinti
švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo
užimtumo sistemą, formuoti socialiai saugią ir
sveiką visuomenę
Tęstinė

Programa

Kodas 01

Programos aprašymas
Visuomenės ugdymo programa rengiama siekiant užtikrinti švietimo kokybę, atitinkančią

Valstybės nustatytus standartus; sudaryti saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas; modernizuoti viso
ugdomojo proceso veiklą, plėtoti vaikų ir jaunimo socializaciją, remti nepasiturinčius gabius
studentus ir užtikrinti PPT paramą švietimo įstaigoms; teikti kultūros paslaugas gyventojams,
puoselėti vietines, regionines ir šalies tradicijas, skatinti dalyvavimą projektinėje veikloje,
vystyti profesionalaus meno sklaidą, skatinti visų amžiaus grupių gyventojų kūno kultūrą ir
sveiką gyvenseną, plėtoti sporto klubų veiklą, sudaryti kuo geresnes sąlygas gyventojams
užsiimti kūno kultūra ir sportu, sudaryti sąlygas plėtoti jaunimo politiką Savivaldybėje
Programos
tikslas

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje aplinkoje

Kodas 01

Tikslo aprašymas
Vadovaudamiesi Rietavo savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ir skyriaus pateiktomis 20182020 metų veiklos programomis, sieksime užtikrinti kokybišką Savivaldybės formalųjį švietimą
(pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą), neformalųjį švietimą (ikimokyklinį, priešmokyklinį ir
kitą neformalųjį vaikų švietimą), pagalbą mokiniui (informacinę, psichologinę, specialiąją
pedagoginę, socialinę pedagoginę), pagalbą mokytojui ir mokyklai (informacinę, konsultacinę,
kvalifikacijos tobulinimo ir persikvalifikavimo), paramą gabiems, bet nepasiturintiems
studentams, sukurti sveiką ir saugią ugdymosi aplinką.
01 uždavinys – užtikrinti ugdymo(-si) programų įvairovę ir ugdymo kokybę šiuolaikiškai
aprūpintose švietimo įstaigose, užtikrinti efektyvią švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
veiklą
01 priemonė – bendrojo lavinimo švietimo įstaigų aplinkos finansavimas.
02 priemonė – specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) finansavimas
(priešmokyklinio ugdymo grupės, pagrindinė mokykla, gimnazijos, PPT ir NVŠ).
03 priemonė – ikimokyklinio ir neformalaus ugdymo įstaigų finansavimas.
04 priemonė – centralizuotų švietimo priemonių finansavimas.
05 priemonė – studijų rėmimo programos finansavimas.
06 priemonė – centrinės institucijos išlaikymo (švietimas) finansavimas.
Programos
tikslas

Sudaryti sąlygas kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai,
laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui
kultūrinėje veikloje

Kodas 02

Tikslo aprašymas
Vadovaudamiesi Rietavo savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų ir skyriaus pateiktomis 2018
– 2020 metų veiklos programomis, teiksime kultūros paslaugas Savivaldybės gyventojams ir
svečiams, puoselėsime kultūrines tradicijas ir organizuosime meno saviveiklos ir profesionalaus
meno sklaidą.
01 uždavinys – užtikrinti efektyvią Rietavo savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų ir
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklą
01 priemonė – Rietavo kultūros centro su filialais veiklos finansavimas.
02 priemonė – Rietavo Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos su filialais veiklos
finansavimas.
03 priemonė – Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus veiklos finansavimas.
04 priemonė – centralizuotų kultūros priemonių finansavimas.
05 priemonė – centrinės institucijos išlaikymo (kultūra) finansavimas.
Programos
tikslas

Plėtoti kūno kultūrą ir sportą visiems, sudaryti galimybes
ir palankią aplinką įvairaus amžiaus žmonėms
laisvalaikio užimtumui, fiziniam aktyvumui ir sveikos
gyvensenos ugdymui

Kodas 03

Tikslo aprašymas
Didinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumą, rengiant įvairias sporto priemones, skatinti
ugdymo įstaigų ir sporto klubų programinę veiklą.
01 uždavinys – užtikrinti efektyvią Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus sporto srities ir Savivaldybės sporto klubų veiklą
01 priemonė – Savivaldybės sporto klubų veiklos finansavimas.
02 priemonė – centralizuotų sporto renginių organizavimas ir rėmimas.
03 priemonė – kūno kultūros ir sporto plėtros įgyvendinimas.
04 priemonė – projekto „Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą“
įgyvendinimas.
Programos
tikslas

Sudaryti sąlygas plėtoti jaunimo politiką Savivaldybėje

Kodas 04

Tikslo aprašymas
Atsižvelgiant į Rietavo savivaldybės strateginį veiklos planą ir Savivaldybės jaunimo politikos
plėtros koncepciją, numatytas tikslas prisidės prie jaunimo užimtumo, politinio brandumo ir
visuomenės visuotinio ugdymo kokybės gerinimo.
01 uždavinys – skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti tarptautiniame, šalies ir Savivaldybės
visuomeniniame gyvenime, užtikrinant jų veiklos finansavimą
01 priemonė – jaunimo politikos plėtros įgyvendinimo Rietavo savivaldybėje finansavimas iš
specialiosios tikslinės dotacijos.
02 priemonė – jaunimo organizacijų finansavimas pagal projektus.
Jaunimo organizacijos įgyvendina įvairius projektus, kurie finansuojami iš Savivaldybės
biudžeto, Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšų.
03 priemonė – atviro jaunimo centro išlaikymas ir atvirų jaunimo erdvių kūrimas.
02 uždavinys – sudaryti sąlygas jaunimo neformalaus ugdymo plėtrai
01 priemonė – jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas.
02 priemonė – atviro darbo su jaunimu plėtra Savivaldybėje ir jaunimo darbuotojų rengimas
neformalių ugdymo veiklų įgyvendinimui.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Įgyvendinus šiuos tikslus ir uždavinius, bus užtikrinta ugdymo (-si) programų įvairovė ir
ugdymo kokybė, sukurta saugi ir sveika ugdymo (-si) aplinka, įsigyta ugdymui reikalingų
priemonių. Bus nuolat keliama pedagogų kvalifikacija, o remiant persikvalifikavimą mažinamas
trūkstamų specialistų skaičius. Socialiai remiami moksleiviai bus skatinami gerai mokytis, nes
bus remiamos jų studijos. Suteikiamos PPT paslaugos. Bus galima pagerinti švietimo ir kultūros
įstaigų materialinę fazę, įsigyti naujo inventoriaus (švietimui, kultūrai, sportui, jaunimo
reikmėms). Bus pagerinta Savivaldybės gyventojams teikiamų švietimo, kultūros, sporto,
jaunimui skirtų paslaugų kokybė, padidinta kiekybė, vykdoma aktyvi prevencinė, socializacijos,

kūno kultūros, sporto ir sveikos gyvensenos, t. y. visuomenės ugdymo, programa.
Šios programos įgyvendinimas – pamatas Rietavo savivaldybės identitetui stiprinti, formuoti
individualų, teigiamą Savivaldybės įvaizdį ugdant išsilavinusią, kultūringą, fiziškai ir
visuomeniškai aktyvią visuomenę.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Valstybės tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti ir Savivaldybės biudžeto lėšos,
įvairių fondų ir programų lėšos, dalinės rėmėjų lėšos, 2 proc. paramos lėšų.
Veiksmai, numatyti Rietavo savivaldybės strateginiame plėtros plane, susiję su vykdoma
programa
I prioritetas – išvystyta viešoji infrastruktūra ir darni aplinka.
1.1. tikslas – išsilavinusios visuomenės formavimas:
1.1.1. uždavinys – gerinti švietimo įstaigų infrastruktūrą, tobulinti ugdymo paslaugų kokybę ir
prieinamumą;
1.1.2. uždavinys – skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visuomenės švietimą ir tobulinimąsi;
1.2. tikslas – kūrybingos, pilietiškos ir bendruomeniškos visuomenės ugdymas;
1.2.1. uždavinys – modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą ir plėtoti kultūrinę veiklą;
1.2.2. uždavinys – remti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų ir neformalias jaunimo veiklas;
1.2.3. uždavinys – organizuoti atvirą darbą su jaunimu.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-14
nutarimas Nr. 745 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo
taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos higienos norma HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-11-16
nutarimas Nr.1230 „Dėl bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo
mokymo priemonėmis 2006-2008 metų programos patvirtinimo“, švietimo ir mokslo ministro
2005-12-30 įsakymu Nr. ISAK-2695 patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija,
Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymas, LR kultūros centrų, bibliotekų, muziejų įstatymai, Lietuvos Respublikos kūno
kultūros ir sporto įstatymas, LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR asociacijų įstatymas,
LR juridinių asmenų registro įstatymas, LR labdaros ir paramos įstatymas, LR civilinio kodekso
patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, Civilinis kodeksas, LR darbo kodekso
patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, Darbo kodeksas, LR biudžetinių įstaigų
įstatymas, LR religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas, LR transporto lengvatų įstatymas,
LR švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, Rietavo savivaldybės plėtros strateginis planas iki
2016 m., Rietavo savivaldybės jaunimo politikos plėtros koncepcija.

01 Programos lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. Eur)
Ekonominės klasifikacijos grupės

Biudžetas
2017 m.

Patvirtintas
biudžetas
2018
metams

Projektas
2019
metams

Projektas
2020
metams

1. Iš viso asignavimų
1.1. Išlaidoms

3641,3
3617,2

3728,515
3698,715

3801,0
3801,0

3949,5
3949,5

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti
2. Finansavimo šaltiniai

2313,4

2379,6

2398,0

2430,0

24,1

29,8

0,0

0,0

3668,8

3782,882

3850,2

4000,8

2.1. Savivaldybės biudžetas

3641,3

3728,515

3801,0

3949,5

2.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė
dotacija, iš jos:

1612,4

1644,7

1689,0

1736,0

12,0

12,2

14,0

16,0

2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti

1600,4

1632,5

1675,0

1720,0

2.1.2. Savivaldybės funkcijoms vykdyti

1878,1

1972,345

1995,5

2082,0

150,8

111,47

116,5

131,5

27,5

54,367

49,2

51,3

5,3

23,2

23,3

23,3

22,2
5,9
4,2
11,2
0,1

31,167
6,3
1,0
22,9
0,1

25,9
6,1
1,0
17,9
0,1

28,0
6,2
3,0
17,9
0,1

0,8

0,867

0,8

0,8

2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

2.1.3. Aplinkos apsaugos specialiosios
programos lėšos
2.1.4. įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas
ir butų nuomą lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas
2.2.2. ES lėšos (projektai)
2.2.3. Visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšos
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšos
2.2.5. kitos lėšos, iš jų:
2.2.5.1. 2 proc. soc. paramos lėšų
2.2.5.2. rėmėjų lėšos
2.2.5.3. valstybės biudžeto lėšos (projektai)
2.2.5.4. privalomojo sveikatos draudimo
fondo lėšos (projektai)
2.2.5.5. SADM (jaunimo organizacijų
projektai)
Administracijos direktorius

Vytautas Dičiūnas

Programos koordinatorė

Lidija Rėkašienė

