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Raseiniai
1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Parengto projekto tikslas – vadovaujantis Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo
metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978
„Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 21 p. patvirtinti
Raseinių pagalbos šeimai namų (toliau – namai) teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos
paslaugų kainas, vaikams, nuolatinai ar laikinai likusiems be tėvų globos, nes vadovaujantis minėto
teisė akto nuostatomis, Socialinės globos kainą socialinės globos įstaigos, išskyrus šeimynas, nustato
pagal Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos 22 ir 25 punktuose nurodytas
lėšų dalis, derindamos ją su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ir atsižvelgdamos į
socialinės globos organizavimo išlaidas ir šių išlaidų efektyvų panaudojimą.
2. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.
Namai yra Savivaldybės biudžetinės įstaiga, o Raseinių rajono savivaldybės gyventojų
mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. TS-380 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų
mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9.1 papunktis įpareigoja visas
įstaigas patvirtinti teikiamų paslaugų kainas ateinantiems metams. Patvirtinus kainas, įstaiga
negalės einamųjų metų eigoje keisti kainų ir taip bus lengviau formuoti ateinančių metų rajono
Savivaldybės biudžetą.
Kainos skaičiuojamos atsižvelgiant į bendrųjų, socialinės priežiūros ir socialinės globos
paslaugų organizavimo išlaidas, socialinių paslaugų teikimo rajone ypatumus ir šių išlaidų efektyvų
panaudojimą. Skaičiuojant paslaugos kainą, atsižvelgta į LR Seimo ir Vyriausybės įstatymų
projektus, susijusius su darbuotojų darbo apmokėjimo pakeitimais. Taip pat yra planuojamas
pareiginės algos bazinio dydžio didinimas 177 Eur. Pareiginės algos bazinis dydis taikomas
apskaičiuojant visų valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų,
valstybės pareigūnų, teisėjų, karių ir valstybės politikų darbo užmokestį, o pareiginės algos
pastovioji dalis sudaroma bazinį dydį padauginus iš nustatyto pareiginės algos koeficiento.
Paslaugos kaina 2021 metams skaičiuota, atsižvelgiant ir į faktinį vaikų skaičių, gausiančių
paslaugas 2021 metais (25 vaikams). Taip pat šiuo metu vykstanti institucinės globos pertvarka
reikalauja didesnių išlaidų darbuotojų mokymams ir perkvalifikavimui, komandiruotėms apmokėti.
Atsižvelgiant į šias priežastis, Namai siūlo patvirtinti naujas teikiamos trumpalaikės ir
ilgalaikės socialinės globos paslaugų kainas 2021 metams:
- vaikams, turintiems sunkią negalią, ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – 1403,00 Eur
(2020 m. kaina – 1014,00 Eur);
- vaikams nuo 0 iki 18 metų amžiaus ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – 1372,00 Eur

(2020 m. kaina – 954,00 Eur).
3. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių
pasekmių būtų išvengta.
Papildomai reikės Savivaldybės biudžeto ir Valstybės biudžeto lėšų.
4. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto
rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles.
Sprendimo projekto antikorupcinio vertinimo atlikti nereikia.
5. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai apskaičiavimai
(sąmatos) ir konkretūs finansavimo šaltiniai.
Sprendimo projektas suderintas su Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi,
rajono Savivaldybės vyr. specialiste (duomenų apsaugos pareigūne), Biudžeto ir finansų analizės
skyriaus vedėju, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėju, Bendrųjų reikalų ir
informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistu (kalbos tvarkytoju). Pastabų nėra.
Nors ir padidėjus socialinės globos kainai 418 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis 2021
metams žymiai nedidės, nes planuojama, kad 2021 metais Raseinių pagalbos šeimai namuose gyvens
tik 25 vaikai.
6. Projekto autorius ar autorių grupė
Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė ir Raseinių pagalbos šeimai namų
direktorė Ina Norkevičienė.
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