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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIKAMS
ĮKŪRIMAS KAZLŲ RŪDOJE“
2020 m. rugpjūčio
d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. A1455 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.-CPVA-K429 „Paslaugų centrai vaikams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ Kazlų Rūdos
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Pritarti Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos rengiamam projektui „Kompleksinių paslaugų
centro vaikams įkūrimas Kazlų Rūdoje“.
2. Prisidėti prie projekto savivaldybės biudžeto lėšomis – ne mažiau kaip 5 procentus
tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir padengti visas netinkamas, tačiau šiam projektui įgyvendinti
reikalingas išlaidas bei tinkamų finansuoti išlaidų, kurių nepadengia projekto finansavimas, dalį.
3. Pavesti pareiškėjui, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklai, atlikti projekto „Kompleksinių
paslaugų centro vaikams įkūrimas Kazlų Rūdoje“ veiklų (darbų) užsakovo funkciją.
4. Užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.
5. Įpareigoti Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorių pasirašyti visus su projekto rengimu
ir įgyvendinimu susijusius dokumentus.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas)arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PROJEKTO „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIKAMS ĮKŪRIMAS
KAZLŲ RŪDOJE“ VEIKLŲ
2020-08-18
Kazlų Rūda
Sprendimo projekto teisinis pagrindas:
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos (toliau tekste – Taryba) sprendimo projekto tikslas – pritarti
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos dalyvavime, pavesti pareiškėjui atlikti projekto „Kompleksinių paslaugų centro vaikams
įkūrimas Kazlų Rūdoje“ veiklų (darbų) užsakovo funkciją ir prisidėti prie projekto savivaldybės
biudžeto lėšomis – ne mažiau kaip 5 procentais tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir padengti visas
netinkamas, tačiau šiam projektui įgyvendinti reikalingas išlaidas bei tinkamų finansuoti išlaidų,
kurių nepadengia projekto finansavimas, dalį.
Teikiamo sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai:
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija yra gavusi iš VšĮ Centrinės projektų valdymo
agentūros kvietimą teikti projekto „Kompleksinių paslaugų centro vaikams įkūrimas Kazlų
Rūdoje“ paraišką. Vadovaujantis 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. A1-55 dėl 2014-2020 metų
Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas
ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-K-429 „Paslaugų centrai vaikams“
projektų finansavimo sąlygų aprašo 49.8, 49.14 punktais, kartu su paraiška turi būti pateiktas Kazlų
Rūdos savivaldybės tarybos sprendimas projekto rezultatų tęstinumo 5 metus po projekto
įgyvendinimo pabaigos užtikrinimas. Taip pat Kazlų Rūdos savivaldybės taryba turi pavesti Kazlų
Rūdos „Saulės“ mokyklai atlikti projekto veiklų (darbų) užsakovo funkciją.
Sprendimo projekto tikslas – gerinti kompleksiškai ir individualizuotai teikiamų paslaugų
vaikams su negalia ir jų šeimos nariams prieinamumą, plėtojant šių paslaugų infrastruktūrą
bendruomenėje, taip sudarant sąlygas vaikams su negalia ir jų šeimos nariams gauti įvairiapusę
socialinę, švietimo, sveikatos priežiūros pagalbą bei paslaugas. Vienu metu bus teikiamos paslaugas
ne mažiau kaip 30 vaikų su negalia ir jų šeimos nariams.
Pagal priemonės aprašą numatoma kurti naują paslaugų centrą, kuriame bus kompleksiškai
pagal poreikį teikiamos paslaugos:
1. bendrosios (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas,
maitinimo organizavimas, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos) ir specialiosios
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(intensyvi krizių įveikimo pagalba, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
psichosocialinė pagalba, dienos socialinė globa, laikinas atokvėpis ir kt.) socialinės paslaugos;
2. kineziterapijos, ergoterapijos, žaidimų terapijos, dailės terapijos, logopedo,
psichologo, reabilitologo, specialiojo pedagogo, judesio korekcijos vaikams su negalia paslaugos ir
kitos specializuotos paslaugos ir (ar) moksliškai pagrįstos metodikos;
3. specializuotos pagalbos šeimos nariams paslaugos: psichologinės konsultacijos,
individualios socialinės konsultacijos, individuali ar grupinė terapija, mokymai, susiję su raidos
sutrikimais, tėvystės įgūdžių formavimo grupės ir kitos paslaugos.
Teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą sprendimą.
Teigiamos sprendimo pasekmės – būtų sudarytos prielaidos įgyvendinti projektą
„Kompleksinių paslaugų centro vaikams įkūrimas Kazlų Rūdoje“.
Neigiamų pasekmių nenumatoma.
Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą.
Nėra.
Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai.
Preliminari projekto vertė iki 2 300 000,00 Eur, ES struktūrinių fondų paramos. Savivaldybės
biudžeto lėšomis prisidėti prie projekto ne mažiau kaip 5 procentais tinkamų finansuoti projekto
išlaidų ir padengti visas netinkamas, tačiau šiam projektui įgyvendinti reikalingas išlaidas bei
tinkamų finansuoti išlaidų, kurių nepadengia projekto finansavimas, dalį.
Tarybos sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.
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