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Raseiniai
1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Parengto projekto tikslas – dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos plitimo grėsmės Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje
šalyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbtos trečios (visiškos parengties) civilinės
saugos sistemos parengties lygio ir karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje sukeltų
padarinių – prastovų, atleidimo iš darbo, darbo pajamų mažinimo – asmenų pajamos sumažėjo arba
jie visai jų neteko buvo pakeistas LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymas (toliau – Įstatymas), o savivaldybės privalo patikslinti ir pakeisti savo priimtus piniginės
socialinės paramos teikimo tvarkos aprašus.
Siekiant sušvelninti dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos kilusias socialines pasekmes ir
finansinėmis priemonėmis paremti pažeidžiamiausias gyventojų grupes, užtikrinant adekvačią pajamų
apsaugą, parengtas šis sprendimo projektas.
2. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.
Įtvirtinti laikino galiojimo nuostatą, pagal kurią nuo sprendimo įsigaliojimo ir 6 mėnesius po
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbimo“ paskelbto karantino atšaukimo, nustatant teisę į piniginę socialinę paramą, bendrai
gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui nuosavybės teise turimas turtas nebūtų
vertinamas. Siūloma pakeitimo nuostata sudaryti palankesnes sąlygas gauti piniginę socialinę paramą
asmenims, kurių pajamos dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos plitimo grėsmės paskelbtos
ekstremaliosios situacijos ir karantino sukeltų padarinių – prastovų, atleidimo iš darbo, darbo pajamų
mažinimo – sumažėjo, ir turto vertinimas netaps kliūtimi gauti paramą tada, kai labiausiai jos reikia.
Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar)
karantino metu piniginės socialinės paramos teikimas būtų tęsiamas be atskiro asmens prašymo.
Pritarus sprendimo projektui, bus sudarytos palankesnės sąlygos nepasiturintiems gyventojams
gauti piniginę socialinę paramą.
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 antikorupcinis vertinimas pridėtas.
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,
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Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėju, Bendrųjų reikalų ir informacinių
technologijų skyriaus vyr. specialistu (kalbos tvarkytoju) ir Biudžeto ir finansų skyriaus vedėju.
Piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams rajono Savivaldybė teikia vykdydama
savarankiškąją savivaldybės funkciją, kuri finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Todėl,
atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima teigti, kad siūlomoms nuostatoms įgyvendinti reikės
papildomų lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžetų.
6. Projekto autorius ar autorių grupė
Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė
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