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Raseiniai
1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Parengto projekto tikslas – sumažinti Raseinių socialinių paslaugų centre (toliau – Centras)
3 etatus (Vaikų dienos užimtumo centre – 2 socialinio pedagogo bei 1 socialinio darbuotojo) nuo
2021 m. sausio 1 d.
2. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.
Sprendimo projektu prašoma patvirtinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių Raseinių
socialinių paslaugų centre – 131,5, o šiuo metu yra 134,5.
Vadovaujantis Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais ir
rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020
m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658, yra rekomenduojama, kad vienas įstaigos darbuotojas Centro
Vaikų centre turi dirbti su ne didesne kaip 15 asmenų grupe, du darbuotojai – su nedidesne kaip 25
asmenų grupe. Vidutiniškai Centrą lanko apie 20 vaikų. Šiuo metu Vaikų dienos užimtumo centre
paslaugas teikia 4 darbuotojai (dar 1 etatas yra laisvas). Sumažinus Vaikų dienos užimtumo centrui
skiriamų lėšų finansavimą bei esant epideminei situacijai bei vykdant Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas rekomendacijas, Centras mažina Vaikų
centre darbuotojų skaičių, pasiliekant tik 2 etatus.
Pritarus sprendimo projektui, Vaikų dienos centre teikiamų paslaugų kokybė nenukentės ir
Centras pavestas veiklas vykdys taip, kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir juos lydintys
teisės aktai.
3. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių
pasekmių būtų išvengta.
Neigiamų priimto projekto pasekmių nenumatoma.
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,
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėju, Bendrųjų reikalų ir informacinių
technologijų skyriaus vyr. specialistu (kalbos tvarkytoju) ir Biudžeto ir finansų analizės skyriaus
vedėju. Pastabų nėra.
Bus sutaupoma apie 52 000 eurų rajono Savivaldybės biudžeto lėšų.
6. Projekto autorius ar autorių grupė
Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė ir Raseinių socialinių paslaugų centro
direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Asta Urbonienė.
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