Projektas
Nr. TSP-215
2021-09-07

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-09-26 SPRENDIMO NR. TS-171
PAKEITIMO
2021 m.

d. Nr. TSKazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi,
16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19
d. įsakymu Nr. A1-28 patvirtinto Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos
priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo 60 punktu, Kazlų Rūdos savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-09-26 sprendimo Nr. TS-171 „Dėl budinčio
globotojo veiklos finansavimo Kazlų Rūdos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6 punktą ir
išdėstyti jį nauja redakcija:
„6. Savivaldybės administracija skiria ir moka vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas
įgyvendinančiam globos centrui už budinčio globotojo, kuris yra sudaręs tarpusavio
bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su globos centru, prižiūrimą vaiką:
6.1. vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
6.2. globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta
tvarka;
6.3. išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą
slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos
tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui
(rūpintojui) numatyta įstatymuose;
6.4. atlygį budinčiam globotojui:
6.4.1. 1 minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio išmoka, kai šeimoje nėra
apgyvendintas vaikas,
6.4.2. 0,5 MMA dydžio priemoką už kiekvieną šeimoje apgyvendintą vaiką, išskyrus 6.4.36.4.5 punktus,
6.4.3. 0,75 MMA dydžio priemoką už neįgalaus vaiko priežiūrą,
6.4.4. 0,75 MMA dydžio priemoką už kūdikio (iki 1 metų amžiaus) priežiūrą,
6.4.5. 0,75 MMA dydžio priemoką už vaiko nuo 12 m. iki 18 m. amžiaus priežiūrą;
6. 5. 8 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio vienkartinę įsikūrimo išmoką vaiko
apgyvendinimo vietai įkurti: vaikų gyvenimo sąlygoms pritaikyti ir būtiniausiems buities reikmenims
įsigyti, siekiant tinkamai organizuoti priežiūros paslaugą;
6.6. pagalbos pinigus, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka“.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT 44240
Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A.
Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
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Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai:
Sprendimo projekto parengimo tikslas vadovaujantis 2021-06-11 Lietuvos Respublikos Socialinės
apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-440 pakeistomis 2018 m. sausio 19 dienos įsakymu Nr.
A1-28 patvirtinto Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros
organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo nuostatomis dėl budinčio globotojo veiklos
finansavimo. Didinamos globėjams mokamos priemokos už globojamą vaiką nuo 0,25 – 0,5 MMA
(minimalios mėnesinės algos) iki 0,5 – 0,75 MMA.
Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio
19 d. įsakymas Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos
priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Galimos pasekmės: nenumatyta.
Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą: nereikės.
Biudžeto lėšų poreikis jam įgyvendinti: gali prireikti iki 10 000 eur papildomai, negu buvo
planuota 2021 metų savivaldybės biudžete.
Finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžeto lėšos.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.
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