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2020 m. sausio      d. Nr. T1-

Šilalė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 16

straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi,

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-

46 ,,Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ 3 punktu ir atsižvelgdama į Šilalės rajono

savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2020 m. sausio 15 d. raštą Nr. SD-33 ,,Dėl priemonių

plano suderinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės vaikų globos paslaugų priemonių planui 2020– 2023

metams (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono  savivaldybės internetinėje svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regiono

apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

 

 

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


                                                                                                                                   PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės                   

tarybos 2020 m. sausio        d.

                                                                                                                                             sprendimu Nr. T1-

 ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS PASLAUGŲ PRIEMONIŲ PLANAS 2020–2023 M.

Priemonių plano tikslas – numatytų priemonių pagalba siekti, kad nuo 2023 m. gruodžio 31 d. vaikų globos namuose nebebūtų teikiama likusiems be tėvų

globos vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.), užtikrinant naujų pagalbos šeimai paslaugų plėtrą

Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Pajūrio paramos šeimai padalinyje.

Eil.

Nr.

Priemonė Įgyvendinimo 

laikotarpis

Vykdytojas Rezultatas

1. Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų 

globos namų reorganizavimas, prijungiant 

juos prie Šilalės rajono socialinių paslaugų 

namų  

     iki 2020-04-01 Socialinės paramos skyrius,

Šilalės rajono socialinių 

paslaugų namai,

Šilalės rajono savivaldybės 

Pajūrio vaikų globos namai

Įsteigtas Šilalės rajono socialinių paslaugų 

namų Pajūrio paramos šeimai padalinys;

Socialinių paslaugų plėtra

PAJŪRIO PARAMOS ŠEIMAI PADALINYJE:

teikti ilgalaikės globos paslaugas, kol vaikai bus apgyvendinti bendruomeniniuose vaikų globos namuose Pajūrio padalinyje, vėliau

bendruomeniniuose vaikų globos namuose;

teikti trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.;

vykdyti vaikų dienos centro veiklą;

teikti palydimosios globos paslaugas 16–24 metų jaunuoliams;

teikti vaikų laikinosios priežiūros paslaugas.

2. Ilgalaikės globos paslaugų teikimas Pajūrio 

paramos šeimai padalinyje, kol bus įsikurta 

bendruomeniniuose vaikų globos namuose 

Trumpalaikės socialinės globos teikimas

    iki 2021-03-30

    nuolat

Šilalės rajono socialinių 

paslaugų namų Pajūrio 

paramos šeimai padalinys

Ilgalaikės globos paslaugų teikimas 

Pajūrio vaikų globos namų globotiniams 

(rūpintiniams);

teikiama trumpalaikė socialinė globa iki 3 

mėn. (kol bus surasti globėjai ar kitaip 

išspręstas vaiko apgyvendinimo 

klausimas)
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Šilalės rajono socialinių 

paslaugų namų Globos 

centras

Šilalės rajono socialinių 

paslaugų namų Pajūrio 

paramos šeimai padalinys

3. Įsikūrimas Drobūkščių bendruomeniniuose 

vaikų globos namuose 

  2020 m. I pusm. Šilalės rajono socialinių 

paslaugų namų Pajūrio 

paramos šeimai padalinys

8 Pajūrio vaikų globos namų globotiniai 

(rūpintiniai) išvyks gyventi į Drobūkščių 

BVGN

4. Įsikūrimas X bendruomeniniuose vaikų 

globos namuose 

     2021 m. I pusm. Šilalės rajono socialinių 

paslaugų namų Pajūrio 

paramos šeimai padalinys

8 Pajūrio paramos šeimai padalinio 

globotiniai (rūpintiniai) išvyks gyventi į X

BVGN

5. Vaikų dienos centro įkūrimas (atsilaisvinus 

administracijos patalpoms)

      2020 m. I pusm. Šilalės rajono socialinių 

paslaugų namų Pajūrio 

paramos šeimai padalinys

Vaikų dienos centrą lankys 15 vaikų

6. Krizių centro plėtra (atsilaisvinus šeimynos 

patalpoms II aukšte)

      2020 m. I pusm. Šilalės rajono socialinių 

paslaugų namų Pajūrio 

paramos šeimai padalinys

Teikiamos vaikų laikinosios priežiūros 

paslaugos (4 kambariai)

7. Palydimosios globos paslaugos teikimas 

16–24 m. jaunuoliams

       2020–2023 m. Šilalės rajono socialinių 

paslaugų namų Pajūrio 

paramos šeimai padalinys

Paslaugos teikimas jaunuoliams:

I etapas, pasirengimo (16–18 m.)

II etapas, perėjimo į savarankišką 

gyvenimą  (be apgyvendinimo) (nuo 18 

m.)

8. Licencijų veikloms vykdyti įgijimas         2020–2021 m. Šilalės rajono savivaldybės 

Pajūrio vaikų globos namai

Šilalės rajono socialinių 

paslaugų namai 

Licencijos veiklai Bendruomeniniuose 

vaikų globos namuose vykdyti įgijimas;

Licencijų ilgalaikei (trumpalaikei) 

socialinei globai institucijoje  Pajūrio 

paramos šeimai padalinyje  bei 

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose
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įgijimas

9. Dalyvavimas projektuose        2020–2023 m. Šilalės rajono socialinių 

paslaugų namų Pajūrio 

paramos šeimai padalinys

Teikti paraiškas ir dalyvauti projektuose

10. Gerinti socialinių paslaugų kokybę, 

darbuotojams keliant kvalifikaciją, tobulinant

kompetencijas

       2020–2023 m. Šilalės rajono savivaldybės 

Pajūrio vaikų globos namai

Šilalės rajono socialinių 

paslaugų namų Pajūrio 

paramos šeimai padalinys

Darbuotojai išklausys GIMK programos 

mokymus, skirtus darbuotojams, kurie  

dirbs bendruomeniniuose vaikų globos 

namuose,

16 val. kvalifikacijos tobulinimas pagal 

įvertintas tobulintinas kompetencijas 

11. Įtraukti savanorius teikiant paslaugas 

vaikams, šeimoms

      Nuolat Šilalės rajono savivaldybės 

Pajūrio vaikų globos namai, 

vėliau Šilalės rajono 

socialinių paslaugų namų 

Pajūrio paramos šeimai 

padalinys

Šilalės rajono socialinių 

paslaugų namai 

Pasitelkta savanorių veikla

                                                                                    ____________________________________



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

                                                                                                                                              
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

Dėl Pritarimo Šilalės rajono savivaldybės vaikų globos paslaugų priemonių planui

 2020- 2023 m.

                                                                                                                                              
(sprendimo projekto pavadinimas)

1.Parengto sprendimo projekto tikslai. Projektas parengtas, siekiant suderinti su

įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija priemonių planą, kurį įgyvendinus

bus pasiektas reikalavimas nuo 2023 metų gruodžio 31 d. nebeteikti likusiems be tėvų globos

vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos vaikų globos namuose.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų

įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007

m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 ,,Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ 3 punktu,

kuriame yra reikalaujama, kad vaikų globos namai su įstaigos savininko teises ir pareigas

įgyvendinančia institucija turi suderinti priemonių planą, kurį įgyvendinus bus pasiektas

reikalavimas nuo 2023 metų gruodžio 31 d. nebeteikti likusiems be tėvų globos vaikams ilgalaikės

(trumpalaikės) socialinės globos (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) vaikų socialinės

globos namuose.

3.Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis,

kad tokių pasekmių būtų išvengta. Neigiamų pasekmių neįžvelgiama.

4.Laukiami rezultatai. Kadangi Šilalės rajono Pajūrio vaikų globos namas buvo skirtos

ir panaudotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos pagal 2007-2013 metų Sanglaudos

skatinimo veiksmų programos priemonę ,,Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ir

Pajūrio vaikų globos namuose vaikai apgyvendinti šeimynų principu, todėl sudarant priemonių

įgyvendinimo planą iki 2023 m. gruodžio 31 d. bus palaipsniui vaikai apgyvendinami

bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Tiek vaikai, tiek darbuotojai prie aplinkos ir darbo

sąlygų keitimo pereis palaipsniui. Be to, atsilaisvinus patalpoms Pajūryje bus plečiamos ir

užtikrinamos socialinės paslaugos rajono gyventojams: vaikų dienos centro paslauga, palydimosios

globos paslauga bei vaiko laikinosios priežiūros paslauga, kurią nuo 2020 m. sausio 1 d.

Savivaldybės turės užtikrinti pasikeitus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų

įstatymo nuostatoms ir kitiems teisės aktams.

5.Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. Reikalinga bus patvirtinti

naujų paslaugų teikimo aprašus.

   Vedėja  Danguolė Račkauskienė

                                                                     2020-01-20                                                                   
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   (pareigos)   (parašas, data)                       (vardas, pavardė)



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS

PASLAUGŲ PRIEMONIŲ PLANUI 2020–2023 M.

Socialinės paramos skyriaus vedėja Danguolė Račkauskienė 
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl 

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte nustatyti

subjekto įgaliojimai (teisės) 

atitinka subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina

5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina
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6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo tvarka

ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų 

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina
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12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) p

rocedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su kuriais

susijęs teisės akto projekto 

nuostatų įgyvendinimas, 

atsakomybės rūšis 

(tarnybinė, administracinė, 

baudžiamoji ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Socialinės paramos skyriaus 

vedėja Danguolė 

Račkauskienė 

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vyr. specialistas 

Martynas Remeikis
(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________
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