Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2022-09-29 sprendimo Nr.
6 priedas
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMOS (NR. 09) APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai

2022-ieji metai

Asignavimų valdytojai,
Kretingos rajono savivaldybės administracija
kodai
Programos pavadinimas Socialinės paramos programa Nr. 09
Programos parengimo
Programa parengta siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų
argumentai
grupių socialinę integraciją bei efektyvią socialinę apsaugą.
Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
nustatytos savarankiškos savivaldybių funkcijos: socialinių paslaugų
planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas,
išlaikymas
ir
bendradarbiavimas
su
nevyriausybinėmis
organizacijomis; sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų
socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas. Programa taip pat
įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu
nustatytos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos.
1.
Prioritetas
Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas
1.1
Tikslas
Sveikatos priežiūros infrastruktūros užtikrinimas
1.1.2
Uždavinys
Sukurti optimalią sveikatos priežiūros infrastruktūrą
1.1.2.7
Priemonė
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas
Priemonėje numatytos valstybės skirtos tikslinės paskirties lėšos Neveiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimo komisijos veiklai užtikrinti. Ši Savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta komisija
peržiūri neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir priima sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į
teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.
1.3
Tikslas
Vykdyti ir plėsti socialines paslaugas, gerinti socialinę
aplinką
1.3.1
Uždavinys
Teikti ir gerinti socialines paslaugas, socialinę aplinką
1.3.1.1
Priemonė
Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems
Savivaldybė organizuoja būsto, gyvenamosios aplinkos pritaikymą neįgaliesiems, turintiems
judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. Priemonė įgyvendinama iš Savivaldybės ir valstybės
biudžeto lėšų.
1.3.1.6
Priemonė
Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas
Socialiniai darbuotojai teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos
šeimoms, siekia padėti šeimai, išgyvenančiai socialinę psichologinę krizę spręsti problemas, taikant
įvairias darbo priemones. Priemonės įgyvendinimą užtikrina BĮ Kretingos socialinių paslaugų
centras.
1.3.1.7
Priemonė
Tikslinėms kompensacijoms mokėti
Planuojamos lėšos tikslinėms kompensacijoms mokėti.
1.3.1.8
Priemonė
Socialinės paramos mokiniams organizavimas
Parama skirta maisto produktų nemokamo maitinimo užtikrinimui ir mokinio reikmenims įsigyti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu.

1.3.1.9

Priemonė

Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos, asmeninės
pagalbos teikimo organizavimas
Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu.
Priemonėje nuo 2021 metų antro pusmečio numatyta lėšų prisidėti prie bendro projekto su
Kūlupėnų bendruomenės centru „Kūlupėnai“, kurio metu planuojama atkurti veiklą Nasrėnų
senelių namuose (savivaldybės taryba įsipareigojo 3 metus skirti kasmet po 33 000 Eur etatams
išlaikyti).
1.3.1.10
Priemonė
Projekto „Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai
nepasiturintiems asmenims“ įgyvendinimas
Priemonėje suplanuotos lėšos apmokėti už labdaros maisto produktų sandėliavimą ir
transportavimą.
1.3.1.15
Priemonė
Mirusiųjų palaikų pervežimas
Priemonėje planuojamos lėšos apmokėti už mirusiųjų transportavimo ir laikino laikymo
(saugojimo) paslaugą.
1.3.1.21
Priemonė
Tikslinėms kompensacijoms mokėti administravimo išlaidos
Planuojamos lėšos tikslinių kompensacijų mokėjimų administravimo išlaidoms padengti.
1.3.1.22
Priemonė
Išmoka vaikui
Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu.
1.3.1.23
Priemonė
Išmokų vaikui administravimo išlaidos
Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu.
1.3.1.26
Priemonė
Nevyriausybinių
organizacijų
projektams
socialinei
reabilitacijai finansuoti
Numatomos lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams, skirtiems socialinės reabilitacijos
paslaugų teikimui neįgaliesiems bendruomenėje ir socialinei integracijai. Projektai finansuojami
valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis.
1.3.1.29
Priemonė
Socialinėms pašalpoms
Priemonėje suplanuotos lėšos vykdyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymą.
1.3.1.31
Priemonė
Išmokos už globojamus šeimose vaikus ir budintiems
globėjams
Priemonėje suplanuotos išmokos už globojamus šeimose vaikus bei globėjams pagal tarybos 201804-27 sprendimu Nr. T2-137 patvirtintą globos centro veiklos ir budinčio globotojo vykdomos
priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą.
1.3.1.34
Priemonė
Vaikų dienos centrų finansavimas ir plėtra
Priemonėje numatytos lėšos, skirtos vaikų dienos centrams finansuoti. 2022 m. taip pat planuojama
įrengti dar vienas vaikų dienos centras, kurio įrengimas finansuojamas 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.
1.3.2
Uždavinys
Tvarkyti ir plėsti Savivaldybės, socialinio ir neįgaliesiems
pritaikyto būsto fondą
1.3.2.3

Priemonė

Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto
nuomos mokesčių dalies padengti

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
įstatymu ir Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo
ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės
sprendimu.

4.
4.2
4.2.2

Prioritetas
Tikslas
Uždavinys

Kretingos rajono savivaldos gerinimas
Planuoti ir koordinuoti Savivaldybės finansinę veiklą
Vykdyti savivaldybės funkcijas (savivaldybės funkcijos – tai Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo bei kitų įstatymų savivaldybėms
priskirtos vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo
funkcijos. Siekiant tinkamai šias funkcijas vykdyti, būtina užtikrinti sklandų ir
efektyvų visos Savivaldybės administracijos tarnybos darbo organizavimą)

4.2.2.2
Priemonė
Administracijos veiklos išlaidos
Planuojamos lėšos administracijos veiklos išlaidų padengimui.
4.2.3
Uždavinys
Vykdyti valstybines funkcijas (perduotas Savivaldybei)
(Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – tai valstybės
funkcijos, perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Šios
funkcijos perduodamos įstatymais ir įgyvendinamos vadovaujantis teisės
aktais. Savivaldybė, įgyvendinanti šias funkcijas, turi įstatymų nustatytą
sprendimų priėmimo laisvę. Šiame uždavinyje įvardijamos ne visos
valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos, o tik dalis jų – kitos įtrauktos
į kitas programas)

4.2.3.16
Priemonė
Išmokų ir kompensacijų mokėjimas
Priemonė įgyvendinama kasmet – numatomos kompensacijos už vandenį ir šilumą nepasiturintiems
gyventojams bei vienkartinės išmokos.
4.2.4
Uždavinys
Vykdyti Savivaldybės finansinius įsipareigojimus
4.2.4.5
Priemonė
Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos
Priemonė įgyvendinama kasmet. Ji skirta užtikrinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų,
Socialinių paslaugų centro ir Dienos veiklos centro, veiklos vykdymą. 2023 m. Dienos veiklos
centras planuoja įsigyti devynių vietų lengvąjį automobilį (autobusiuką) pritaikytą neįgaliųjų
vežimui.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.
Asmenims dėl neįgalumo ir senyvo amžiaus bei vaikams, netekusiems tėvų globos, teikiant
piniginę paramą, sudaroma galimybė naudotis socialinėmis paslaugomis, mažinama socialinė
gyventojų atskirtis. Teikiant geros kokybės – socialines paslaugas, didinant jų prieinamumą
socialinės rizikos šeimoms ir vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms ir tam naudojant
visus galimus išteklius (žmonių, finansinius, materialius), užtikrinama socialiai pažeidžiamų
gyventojų grupių socialinė integracija.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai.
Kretingos rajono savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžeto lėšos, įstaigų pajamos.
Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų
įstatymas, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinės
paramos mokiniams įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir
mokėjimo laikinasis įstatymas, Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas, Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti įstatymas.
______________________________
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Išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas
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Iš viso priemonei :
4

4245

Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos

Iš viso priemonei :
Iš viso uždaviniui:
Iš viso tikslui:
Iš viso prioritetui:
Iš viso programai:
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8
B
D
VB

9
311 300,0
221 900,0
0,0
533 200,0
B
1 757 300,0
S
170 500,0
VB
50 110,0
1 977 910,0
1 977 910,0
2 727 310,0
2 727 310,0
16 081 501,0
IŠ VISO: 16 081 501,0

10
250 000,0
224 000,0
215 344,0
689 344,0
2 421 900,0
172 600,0
125 990,0
2 720 490,0
2 720 490,0
3 656 334,0
3 656 334,0
18 513 601,0
18 513 601,0

11
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

12
250 000,0
210 700,0
0,0
460 700,0
2 421 900,0
172 600,0

2024 m. išlaidų projektas

7

2023 m. išlaidų projektas

6

2022 m. patvirtinta taryboje

4

2022 m. išlaidų projektas

Uždavinys

3

2021 m. patvirtinta taryboje

Tikslas

2

Finansavimo šaltiniai

Prioritetas

1

Asignavimų valdytojo kodas

Programa

Priemonė

Funkcinės klasifikacijos kodas

2022–2024 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1.

13
250 000,0
210 700,0
0,0
460 700,0
2 421 900,0
172 600,0

2 594 500,0 2 594 500,0
2 594 500,0 2 594 500,0
3 301 700,0 3 301 700,0
3 301 700,0 3 301 700,0
17 627 706,0 17 628 506,0
17 627 706,0 17 628 506,0

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

1
B

Savivaldybės biudžetas

3
3 366 100,0

4
4 143 100,0

D

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos

1 855 200,0

2 166 900,0

E

Europos Sąjungos paramos lėšos

20 000,0

108 000,0

S

Įstaigų pajamos, skirtos veiklos išlaidoms

SB(Z)
VB

2

5
0,0

2024 m. išlaidų projektas

2023 m. išlaidų projektas

2022 m. patvirtinta taryboje

Pavadinimas

PROGRAMA (Nr.09)

2022 m. išlaidų projektas

2021 m. patvirtinta taryboje

Finansavimo šaltinis

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS

6
4 130 600,0

7
4 130 600,0

0,0

2 061 500,0

2 061 500,0

0,0

0,0

0,0

170 500,0

172 600,0

0,0

172 600,0

172 600,0

Valstybės biudžetas (kitoms reikmėms)

10 619 591,0

11 140 700,0

0,0

11 110 300,0

11 111 100,0

Valstybės biudžeto lėšos

50 110,0
16 081 501,0

782 301,0
18 513 601,0

152 706,0
17 627 706,0

152 706,0
17 628 506,0

IŠ VISO:

0,0

