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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021-02-25 SPRENDIMU NR. TS-39
PATVIRTINTO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO
VEIKLOS PLANO PAKEITIMO
2021 m. lapkričio d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 3 dalimi,
18 straipsnio 1 dalimi, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 26 d. sprendimu
Nr. TS-242 patvirtintu Strateginio planavimo Kazlų Rūdos savivaldybėje organizavimo tvarkos
aprašu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-39
patvirtintą Kazlų Rūdos savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos planą (toliau – SVP):
1. SPV 5 priedą „Savivaldybės veiklos programa“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama);
2. SVP 6 priedą „Socialinės paramos plėtojimas ir visuomenės sveikatinimo programa“
išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
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.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
2021–2023 m. strateginio veiklos plano
5 priedas
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS
SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMA (05)
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas (ai), kodas
Vykdytojas (-ai), kodas

Programos pavadinimas

2021-ieji metai
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 188777932,
Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolieriaus tarnyba, 288744260
Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, 188749420
Alvydas Kašinskas, Bendrojo skyriaus vedėjas – 130;
Virginija Zigmantaitė, Antanavo seniūnijos vyresnioji specialistė –
131;
Rasa Kalinauskienė, Plutiškių seniūnijos vyresnioji specialistė –
131;
Gileta Jasukynienė, Kazlų Rūdos seniūnijos vyriausioji specialistė
– 131;
Vilija Brundzaitė, Jankų seniūnijos vyresnioji specialistė – 131;
Linutė Rutkauskienė, Bendrojo skyriaus vyriausioji archyvo
specialistė – 132;
Jaunius Mincevičius, Administracijos vyriausiasis specialistas
(jaunimo reikalų koordinatorius) – 133;
Inga Žilionienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji
specialistė-savivaldybės kalbos tvarkytoja – 134;
Virginija Ambrasienė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė –
135;
Alma Veiverytė, Infrastruktūros ir žemės skyriaus Investicijų
poskyrio vyriausioji specialistė – 136;
Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis
specialistas, laikinai atliekantis skyriaus vedėjo pareigas – 137;
Melanija Pankienė, Personalo administravimo ir civilinės
metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė – 138;
Vidas Pielikis, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vedėjas –
139;
Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja – 140;
Daiva Mickevičienė, Personalo administravimo ir civilinės
metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja (civilinei metrikacijai) –
141;
Vilma Bakelienė, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja –
142;
Alvydas Kašinskas, Bendrojo skyriaus vedėjas – 143;
Inga Pečiulaitienė, Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolierė – 144;
Arūnas Aleksa, Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos
direktorius – 145.
Savivaldybės veiklos programa

Kodas

05

2

Programos parengimo
argumentai

Programa
Ilgalaikis prioritetas
(pagal Kazlų Rūdos
savivaldybės 2021–
2027 m. strateginį plėtros
planą (toliau–SPP)
Programos tikslas

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra numatyti, jog savivaldos
teisė yra laiduojama valstybės teritorijos administraciniams
vienetams, kurie per tarybas ir jų sudarytus vykdomuosius organus
šias teises įgyvendina. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatyme numatyti, jog Savivaldybės funkcijos skirstoma dvi rūšis:
į savarankiškąsias funkcijas ir valstybės perduotas savivaldybėms.
Įgyvendinant šias funkcijas yra sudaryta savivaldybės veiklos
programa. Kazlų Rūdos savivaldybės 2021–2027 metų strateginio
plėtros plano 1 prioriteto 1.3 tikslas nurodo, jog reikalinga didinti
vietos savivaldos efektyvumą.
Tęstinė
Pažangi ekonomika ir atvira savivalda
Kodas
01

Vietos savivaldos efektyvumo
didinimas

Tikslo aprašymas:

Kodas

05.01

Rezultato vertinimo
kriterijai:

R-05-01-01-1 Gyventojų,
Šiomis priemonėmis užtikrinamas Savivaldybės veiklos
patenkintų
vykdymas – Administracijos skyrių darbuotojams, Tarybos
savivaldybės
nariams, mokamas darbo užmokestis. Sudaromas mero
administracijos
fondas, skirtas reprezentacijai įvairių delegacijų, tarptautinių
darbu, procentas
išvykų metu, taip pat suformuojamas direktoriaus rezervas –
(internetinė
lėšos iš šių fondų yra naudojamos pagal patvirtintus teisės
apklausa), proc.
aktus.
Programos tikslu numatoma įgyvendinti 1 uždavinį: Užtikrinti
Savivaldybės
efektyvų viešąjį valdymą bei gerinti administracinių paslaugų R-05-01-02-2 funkcijų
kokybę.
įgyvendinimui

skirtų lėšų
įsisavinimas,
proc.
R-05-01-03-3

R-05-01-04-4

Uždavinys

Užtikrinti efektyvų viešąjį valdymą bei
gerinti administracinių paslaugų kokybę.

Kodas

Valstybinių
(perduotų
savivaldybėms)
funkcijų
įgyvendinimui
skirtų lėšų
įsisavinimas,
proc.
Etatų skaičius
Savivaldybės
administracijoje.

05.01.01

3

Uždavinio
aprašymas:

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 20
priemonių, kurios detalizuojasi į veiklas:
1 priemonė. Savivaldybės tarybos darbo
funkcionalumo užtikrinimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama
užtikrinti Savivaldybės tarybos darbo
funkcionalumą.
2 priemonė. Tarybos reprezentacijų
organizavimas (mero fondas).
Įgyvendinant priemonę, planuojama
organizuoti tarybos reprezentacijas.
3 priemonė. Savivaldybės administracijos
direktoriaus rezervo sudarymas ir
naudojimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama formuoti
Savivaldybės administracijos direktoriaus
rezervą.
4 priemonė. Savivaldybės administracijos
padalinių darbo organizavimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama
organizuoti Savivaldybės administracijos
padalinių darbą.
5 priemonė. Kontrolės ir audito tarnybos
darbo funkcionalumo užtikrinimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama,
užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos darbo
funkcionalumą.
6 priemonė. Gyventojų registro tvarkymas ir
duomenų valstybės registrams teikimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
gyventojų registro tvarkymą ir duomenų
valstybės registrams teikimą.
7 priemonė. Archyvinių dokumentų
tvarkymas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
archyvinių dokumentų tvarkymą.

Produkto vertinimo kriterijai:
P-05.01.01.01-1

P-05.01.01.02-2

P-05.01.01.04-3

P-05.01.01.05-4

P-05.01.01.03-5

P-05.01.02.01-6

P-05.01.02.02-7

P-05.01.02.04-8

8 priemonė. Jaunimo teisių apsaugos funkcijų
vykdymas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
P-05.01.02.05-9
jaunimo teisių apsaugos funkcijas.
9 priemonė. Valstybinės kalbos vartojimo ir
taisyklingumo kontrolė.

Priimti
sprendimai,
skaičius (vnt.)

Fondo
panaudojimas
(proc.)

Patenkintų
prašymų
skaičius (vnt.)

Parengti
savivaldybės
norminiai
teisės aktai
(veiklos
klausimais),
skaičius (vnt.)
Atliktų auditų
skaičius (vnt.)

Civilinės
būklės aktų
įrašų skaičius
(vnt.)
Išduotų
archyvo
pažymų
skaičius (vnt.)
Kazlų Rūdos
savivaldybėje
veikiančių
jaunimo ir su
jaunimu
dirbančių
organizacijų
skaičius (vnt.)
Suteiktų
konsultacijų
skaičius
valstybinės
kalbos
taisyklingumo
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Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo
kontrolę.

10 priemonė. Civilinės būklės aktų
registravimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
civilinės būklės aktų registravimą.
11 priemonė. Duomenų valstybės suteiktos
pagalbos registrui teikimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
duomenų valstybės suteiktos pagalbos
registrui teikimą.
12 priemonė. Pirminės teisinės pagalbos
teikimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
pirminės teisinės pagalbos teikimą.
13 priemonė. Gyvenamosios vietos
deklaravimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
gyvenamosios vietos deklaravimą.
14 priemonė. Karo prievolės ir mobilizacijos
administravimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
karo prievolės ir mobilizacijos
administravimą.

ir vartosenos
klausimais
(vnt.)
P-05.01.02.0610

P-05.01.02.0711

P-05.01.02.0812

P-05.01.02.0913

P-05.01.02.1014

P-05.01.02.1115

16 priemonė. Žemės ūkio funkcijų vykdymo
organizavimas.
Įgyvendinant priemonę ,planuojama
organizuoti žemės ūkio funkcijų vykdymą.

P-05.01.02.1216

18 priemonė. Dalyvavimas viešosios tvarkos
užtikrinimo prevencijos programose.

Suteiktų
duomenų
skaičius (vnt.)

Nemokamai
suteiktų
teisinės
pagalbos
konsultacijų
skaičius (vnt.)
Suteiktų
deklaravimo
paslaugų
skaičius (vnt.)

Parengtas arba
atnaujintas
mobilizacijos
planas, vnt.

Surengtos
civilinės
saugos
pratybos (vnt.)

15 priemonė. Civilinės saugos
organizavimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama
organizuoti civilinę saugą.

17 priemonė. Priešgaisrinės saugos
vykdymas.
Įgyvendinant priemonę ,planuojama vykdyti
priešgaisrinę saugą.

Registruojamų
civilinės
būklės aktų
skaičius (vnt.)

Aptarnautų
asmenų
skaičius (vnt.)

P-05.01.02.1317

Atnaujintų
gaisrinių
automobilių
skaičius (vnt.)
Įgyvendintos
prevencijos
programos
priemonės,
skaičius (vnt.)
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Įgyvendinant priemonę, planuojama
užtikrinti dalyvavimą viešosios tvarkos
prevencijos programose

Uždavinys

Programos
tikslas

19 priemonė. Dalyvavimas nusikaltimų ir
korupcinių reiškinių prevencijos programose.
Įgyvendinant priemonę, planuojama
užtikrinti dalyvavimą nusikaltimų ir
korupcinių reiškinių prevencijos programose
20 priemonė. Naujos technologinės įrangos
diegimas ir esamos darbo vietose
atnaujinimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama
užtikrinti naujos technologinės įrangos
diegimą ir esamų darbo vietų atnaujinimą.
Užtikrinti darnų administracinės naštos
mažinimo procesą, orientuotą į piliečių,
verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo
mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės
aktuose numatytų tikslų.

Vykdyti finansiškai pasvertą savivaldybės
skolos valdymą

Tikslo aprašymas:
Kazlų Rūdos savivaldybė, siekdama sukurti palankas sąlygas
savivaldybės teritorijoje gyventi, dirbti, mokytis, ilsėtis
įgyvendina investicinius projektus, iš dalies remiamus ES
struktūrinių ir kitų fondų bei prie kurių privalomas Savivaldybės
finansinis prisidėjimas. Paprastai investiciniams projektams
finansuoti yra imamos paskolos iš bankų. Savivaldybių
finansiniai kreditoriniai įsiskolinimai negali viršyti savivaldybės
nustatytų skolinimosi limitų, taigi įgyvendinama vertikalioji ir
horizontalioji Savivaldybės finansų kontrolė.
Savivaldybė įgyvendina priemones, kurios gerina teigiamą
Savivaldybės įvaizdį visuomenėje ir šalyje. Savivaldybei svarbu
palaikyti gerą įvaizdį Lietuvoje, nes iškomunikuojant teigiamus
savivaldybės bruožus, yra tikimybė pritraukti investicijas į
savivaldybę.
Kazlų Rūdos savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos
narė, todėl suplanuojamos lėšos asociacijos nario mokesčio
sumokėjimui.
Programos tikslu numatoma įgyvendinti 2 uždavinius: Efektyviai
valdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus, Kazlų Rūdos
savivaldybės įvaizdžio formavimas.

P-05.01.03.0118

P-05.01.03.0219

Įgyvendintų
korupcijos
prevencijos
priemonių
skaičius (vnt.)
Informacinių
programų
administravimas
(vnt.)

P-05.01.04.0120
Uždavinys
įgyvendinamas
pagal 2021–
2023 metų
administracinė
s naštos
mažinimo
priemonių
planą (žr.
Savivaldybės
veiklos
programos (05)
priedas)

Kodas

05.02

Rezultato vertinimo
kriterijai:
R-05.05.02-1 LR finansinių
rodiklių
įstatymu
savivaldybėms
patvirtinti
skolinimosi
limitai, proc.
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Uždavinys
Uždavinio
aprašymas:

Uždavinys
Uždavinio
aprašymas:

Efektyviai valdyti prisiimtus finansinius
įsipareigojimus
Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 2 priemonės
kurios detalizuojasi į veiklas:
1 priemonė. Paskolų grąžinimas.
Įgyvendinant šią priemonę, planuojama vykdyti
paskolų grąžinimą.
2 priemonė. Palūkanų už paskolas mokėjimas.
Įgyvendinant šią priemonę, planuojama vykdyti
palūkanų už paskolas mokėjimą.

Kazlų Rūdos savivaldybės įvaizdžio
formavimas
Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 2 priemonės
kurios detalizuojasi į veiklas:
1 priemonė. Informacijos apie savivaldybę
sklaidos vykdymas.
Įgyvendinant šią priemonę, planuojama vykdyti
informacijos apie savivaldybę sklaidą.
2 priemonė. LSA nario mokesčio mokėjimas.
Įgyvendinant šią priemonę, planuojama vykdyti
LSA nario mokesčio mokėjimą.

Kodas

05.02.01

Produkto vertinimo
kriterijai:
P-05.02.01.01-1

P-05.02.01.02-2

Paimtų
paskolų iš
bankų per
metus suma
Grąžintų
paskolų ir
sumokėtų
palūkanų
suma per
metus

Kodas

05.02.02

P-05.03.01.01-1

Publikuoti
straipsniai
apie
savivaldybę,
skaičius (vnt.)

P-05.03.01.03-2

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Programos įgyvendinimas sudaro prielaidas optimaliam Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenės
interesų ir Savivaldybės bei valstybės politikos suderinimui, Savivaldybės administracijos
profesionaliam, rezultatyviam ir aktyviam darbui, kokybiškų sprendimų priėmimui laiku.
Programa siekiama gerinti Savivaldybės įvaizdį glaudžiau bendradarbiauti su visuomene. Kazlų
Rūdos savivaldybės administracijos veiklos kontrolė sudaro prielaidas efektyviam finansinių
išteklių panaudojimui ir paskirstymui, o taip pat didina turto valdymo kokybę. Programos
įgyvendinimas leidžia savivaldybei įgyvendinti funkcijas, kurių įgyvendinimas Savivaldybės
administracijai numatytas įvairiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tai leidžia užtikrinti
Savivaldybės gyventojų ir ūkio subjektų viešųjų interesų tenkinimą.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai:
Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos lėšos, kitos lėšos ir
teikiamų paslaugų pajamos.
Veiksmai, numatyti savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma
programa:
Programos strateginiai tikslai, tikslai ir uždaviniai atitinka Kazlų Rūdos savivaldybės strateginio
plėtros plano 2021–2027 metams prioritetus, tikslus ir uždavinius.
Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:
LR vietos savivaldos įstatymas, LR valstybės tarnybos įstatymas, LR socialinių paslaugų įstatymas,
LR archyvų įstatymas, LR civilinis kodeksas, LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrimo įstatymas, LR valstybinės kalbos įstatymas, LR pilietybės įstatymas, LR biudžetinės
sandaros įstatymas, LR valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas, kt.

Savivaldybės veiklos programos (05)
priedas
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS
2021–2023 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Priemonė
Įvykdymo
Rezultatas
Vykdytojas
Nr.
terminas
1 Uždavinys. Užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių,
verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose
numatytų tikslų
-Bendrasis skyrius
-Savivaldybės
Parengti arba tikslinti
administracijos
(esant poreikiui) visų
Parengti arba taisyti
struktūriniai
administracinių
administracinių
padaliniai ir į
1.1.
paslaugų aprašus ir
Nuolat
paslaugų aprašai
padalinius
elektronines prašymų
(nemažiau kaip 4
neįeinantys
formas ir užtikrinti
vnt. per metus)
valstybės tarnautojai
viešą jų prieinamumą
– pagal
kompetenciją
Atlikti apklausą
-Bendrasis skyrius
Parengta anketa
(savivaldybės interneto
-Savivaldybės
apklausai ir įkelta į
svetainėje) dėl
administracijos
interneto svetainę
administracinių
struktūriniai
dėl administracinių
paslaugų teikimo
padaliniai ir į
1.2.
Iki 2021-06-30 paslaugų teikimo
asmenims,
padalinius
asmenims,
besikreipiantiems į
neįeinantys
pasinaudojusiems
Kazlų Rūdos
valstybės tarnautojai
elektroninėmis
savivaldybės
– pagal
paslaugomis
administraciją.
kompetenciją
Savivaldybės
Siekti, kad
administracijos
Savivaldybės viešųjų
Elektronine forma
struktūriniai
pirkimų dokumentai
suderinti, vizuoti
padaliniai ir į
1.3.
būtų pildomi, derinami
Nuolat
dokumentai (ne
padalinius
ir vizuojami elektronine
mažiau kaip 90
neįeinantys
forma (ecocost
proc.).
valstybės tarnautojai
sistemoje)
– pagal
kompetenciją
Įdiegtos naujos
Naujos technologinės
technologinės
įrangos diegimas ir
Bendrasis skyrius
1.4.
Nuolat
įrangos (nemažiau
esamos darbo vietose
kaip 8 darbo vietose
atnaujinimas
per metus)
2 Uždavinys. Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją
Pateikti informaciją
Pateikiama
Savivaldybės
Kazlų Rūdos
informacija apie
administracijos
savivaldybės
2.1.
Kas pusmetį
įgyvendintas
struktūriniai
Centralizuoto vidaus
administracinės
padaliniai ir į
audito skyriui apie
naštos mažinimo
padalinius
administracinės naštos
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2.2.

2.3.

plano priemonių
įgyvendinimą
Vertinti administracinės
naštos mažinimo
priemonių plano
vykdymą ir pateikti
informaciją
Administracijos
direktoriui
Skelbti Savivaldybės
administracijos
Centralizuoto vidaus
audito skyriaus
ataskaitas dėl
administracinės naštos
mažinimo priemonių
vykdymo vertinimo
Savivaldybės interneto
svetainėje

Kas pusmetį

Atlikus
administracinės
Centralizuoto
vidaus audito
skyriaus
ataskaitas dėl
administracinės
naštos
mažinimo
priemonių
vykdymo
vertinimo
Savivaldybės
interneto
svetainėje (2
kartus per
metus)

priemones (2 kartus
per metus)

neįeinantys
valstybės tarnautojai

Atliktas
administracinės
naštos mažinimo
priemonių plano
vykdymo vertinimas
(2 kartus per metus)

Centralizuoto vidaus
audito skyrius

Internete paskelbti
administracinės
naštos mažinimo
priemonių plano
rezultatai

____________________

-Centralizuoto
vidaus audito
skyrius
-Bendrasis skyrius

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
2021–2023 m. strateginio veiklos plano
6 priedas
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS
SOCIALINĖS PARAMOS PLĖTOJIMO IR VISUOMENĖS SVEIKATINIMO
PROGRAMA (06)
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas (ai), kodas
Vykdytojas (-ai), kodas

Programos pavadinimas
Programos parengimo
argumentai

2021-ieji metai
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 188777932,
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
305530393
Jūratė Bartkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji
specialistė (socialinio darbo organizatorė) – 146;
Rita Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo
pavaduotoja specialistė – 147;
Reda Klimaitytė, Socialinės paramos skyriaus specialistė
socialiniam darbui – 148;
Greta Juškėnaitė, Infrastuktūros ir žemės ūkio skyriaus, Ūkio ir
teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė – 149;
Virginija Radžiūnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji
specialistė – 150;
Judita Simonavičienė , Socialinės paramos skyriaus vedėja – 151;
Virginija Brazinskaitė, Socialinės paramos skyriaus specialistė
socialiniam darbui – 152;
Vesta Stankevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro direktorė – 153;
Vaida Sendžikienė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) – 154.
Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės
sveikatinimo programa
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu, Socialinių paslaugų,
Piniginės paramos, Išmokų vaikams, Paramos
mokiniams ir kitais įstatymais bei teisės aktais
Savivaldybė turi savarankišką funkciją planuoti ir
teikti socialines paslaugas, teikti socialinę paramą
steigti ir išlaikyti socialinių paslaugų įstaigas,
steigti, reorganizuoti, likviduoti pirminės
sveikatos priežiūros įstaigas, rengti ir įgyvendinti
sveikatos programas, remti gyventojų sveikatos
priežiūros programas. Valstybė deleguoja šias
socialinės ir sveikatos priežiūros funkcijas
savivaldybėms: skaičiuoti ir mokėti socialines
išmokas ir kompensacijas, teikti socialinės globos
paslaugas, organizuoti antrinę ir tretinę sveikatos
priežiūrą, teikti socialinę globą asmenims su
sunkia negalia, stebėti, stiprinti, prižiūrėti

Kodas

06

2

Programa
Ilgalaikis prioritetas
(pagal Kazlų Rūdos
savivaldybės 2021–2027 m.

savivaldybės teritorijoje esančių ugdymo įstaigų
vaikų sveikatą.
Programos tikslai atitinka Lietuvos Respublikos
socialinės politikos pagrindinius tikslus – siekti
efektyvios socialinės apsaugos bei užtikrinti
socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę
integraciją ir yra orientuotas į žmonių gerovę,
šeimos stiprinimą, skurdo ir socialinės atskirties
mažinimą.
Programa rengiama (tęsiama) įgyvendinant Kazlų
Rūdos savivaldybės socialinės paramos ir
sveikatos apsaugos politiką Savivaldybėje.
Tęstinė
Aktyvi, kūrybiška, sveika ir socialiai atsakinga
bendruomenė

Programos
Socialinės pagalbos užtikrinimas ir
tikslas
atsakomybės skatinimas
Tikslo aprašymas:

Kodas

Kodas

02

06.02

Rezultato vertinimo kriterijai:

Įgyvendinus šį tikslą bus vykdomos priemonės, nukreiptos teikti R-06.06.02-1
socialines paslaugas labiausiai pažeidžiamoms gyventojų
grupėms: asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, be
tėvų globos likusiems vaikams, socialinės rizikos šeimoms ir
asmenims, mažas pajamas turintiems asmenims. Ypatingas
dėmesys bus skiriamas institucinės suaugusių ir vaikų globos
mažinimui, siekiant, kad paslaugą asmuo gautų namuose ar
namams artimoje aplinkoje. Dėmesys skiriamas smurtą artimoje
aplinkoje patyrusiems asmenims ir jų šeimoms, teikiant
specialiąsias ir bendrąsias socialines paslaugas Paramos šeimai R-06.06.02-2
tarnyboje, Krizių centre bei skatinant nevyriausybines
organizacijas dalyvauti socialiniuose projektuose skirtuose
socialinės gerovės didinimui, smurto artimoje aplinkoje
prevencijai ir mažinimui. Bus teikiamos konsultacijos ir
organizuojami mokymai asmenims globojantiems vaikus,
šeimynų dalyviams, įtėviams. Bus parengta neįgaliųjų
integracijos programa, skirta užtikrinti Kazlų Rūdos
savivaldybės neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje,
nustatyti neįgaliųjų socialinės integracijos principus, numatyti
socialinės integracijos priemones ir lėšas šioms priemonėms
įgyvendinti, numatyti neįgaliųjų socialinę integraciją
įgyvendinančias institucijas, siekti lygių galimybių neįgaliems
žmonėms planuojant ir vykdant tolimesnę jų integraciją į
visuomenę, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, sudaryti sąlygas
neįgaliesiems gyventi pilnavertį gyvenimą, atlikti specialiųjų
poreikių vertinimą ir numatyti tinkamas šiuos poreikius
tenkinančias priemones.
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija peržiūrės
neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir priims
sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą.

Paslaugas ir
paramą
gaunančių
žmonių
skaičiaus
pokytis
(lyginant su
praėjusiais
metais), proc.
Teikiamų
socialinių
paslaugų
skaičiaus
pokytis
(lyginant su
praėjusiais
metais), proc.
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Socialinių paslaugų plano tikslai atitinka Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagrindinį tikslą –
siekti efektyvios socialinės apsaugos bei užtikrinti socialiai
pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją ir yra
orientuotas į žmonių gerovę, šeimos stiprinimą, skurdo ir
socialinės atskirties, smurto artimoje aplinkoje mažinimą.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Kazlų Rūdos
savivaldybės socialinę politiką bus administruojamos ir
teikiamos piniginės socialinės išmokos socialiai labiausiai
pažeidžiamiems gyventojų sluoksniams pagal patvirtintą
atrankos metodiką. Asmenys ir šeimos, turinčios teisę į socialinį
būstą ir rinkos sąlygomis nuomojančios tinkamą būstą iš fizinių
ar juridinių asmenų (išskyrus savivaldybes), turės teisę į nuomos
ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensaciją.
Siekiant didinti gyventojų mobilumą, taikoma važiavimo išlaidų
lengvatų sistema, kuria gali naudotis Savivaldybės gyventojai,
atitinkantys keliamus reikalavimus.
Uždavinys
.Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti
Kodas
06.02.01
įvairovę ir užtikrinti nepasiekiamumą
Uždavinio
Uždaviniui įgyvendinti vykdomos 6
Produkto vertinimo kriterijai:
aprašymas:
priemonės kurios detalizuojasi į veiklas:
P-06.01.01.01-1
Vienkartinės
1 priemonė. Vienkartinės socialinės
socialinės
paramos teikimas
paramos
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
gavėjai, skaičius
vienkartinės socialinės paramos teikimą.
P-06.01.01.02-2
2 priemonė. Socialinių išmokų ir
kompensacijų mokėjimo organizavimas ir
administravimas
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo
organizavimą ir administravimą.

3 priemonė. Socialinės paramos mokiniams
už maisto produktus teikimo organizavimas
ir administravimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
socialinės paramos mokiniams už maisto
produktus teikimo organizavimą ir
administravimą.
4 priemonė. Socialinės paramos mokiniams
už mokymo reikmenis teikimo
organizavimas ir administravimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
socialinės paramos mokiniams už mokymo
reikmenis teikimo organizavimą ir
administravimą.

5 priemonė. Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo
organizavimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
važiavimo išlaidų lengvatų teikimo

Socialinių
išmokų ir
kompensacijų
gavėjų
skaičius/išmoka
ma suma tūkst.
Eur

P-06.01.01.03-3

Socialinę
paramą
gaunančių
mokinių
skaičius

P-06.01.01.04-4

Socialinę
paramą
gaunančių
mokinių
skaičius
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5 priemonė. Važiavimo išlaidų lengvatų
teikimo organizavimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
važiavimo išlaidų lengvatų teikimo
organizavimą.
6 priemonė. Būsto nuomos ar išperkamosios
būsto nuomos mokesčių dalies
kompensavimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
būsto nuomos ar išperkamosios būsto
nuomos mokesčių dalies kompensavimą.
Uždavinys
Uždavinio
aprašymas:

Užtikrinti socialinę integraciją ir mažinti
socialinę atskirtį
Uždaviniui įgyvendinti vykdomos 9
priemonės kurios detalizuojasi į veiklas:
1 priemonė. Socialinių paslaugų teikimo
organizavimas ir administravimas
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
socialinių paslaugų teikimo organizavimą ir
administravimą.
2 priemonė. Dalyvavimas Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo
projekte.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
dalyvavimą Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo projekte.
3 priemonė. Bendrųjų socialinių paslaugų
teikimo organizavimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
bendrųjų socialinių paslaugų teikimo
organizavimą.
4.priemonė. Specialiųjų socialinių paslaugų
teikimo organizavimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama
organizuoti specialiųjų socialinių paslaugų
teikimą.
5 priemonė. Neveiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos
vykdymas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo
užtikrinimo funkcijas.

P-06.01.01.05-5

Važiavimo
išlaidų
kompensacijos
gavėjai, skaičius

P-06.01.01.06-6

Asmenys
pasinaudoję
būsto nuomos ar
išperkamosios
būsto nuomos
kompensacija,
skaičius

Kodas

06.02.02

Produkto vertinimo kriterijai:
P-06.01.02.01-1

Stacionarios ir
nestacionarios
socialinių
paslaugų
įstaigos/vietų
skaičius

P-06.01.02.02-2

Skurstančių
asmenų
skaičius.

P-06.01.02.03-3

Bendrųjų
socialinių
paslaugų gavėjų
skaičius

P-06.01.02.04-4

Paslaugas
gavusių asmenų
skaičius

P-06.01.02.05-5

Neveiksnių
asmenų,
svarstytų
komisijoje
skaičius

5
P-06.01.02.06-6

Parengtų
socialinių
(budinčių)
globėjų
skaičius,

P-06.01.02.07-7

Prisidėjimas
prie socialinių
projektų,
skaičius

8 priemonė. Neįgaliųjų socialinės
integracijos organizavimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
neįgaliųjų socialinės integracijos
organizavimą.

P-06.01.02.08-8

Suteiktų
paslaugų
neįgaliesiems,
skaičius.

9 priemonė. Akredituotos socialinės
priežiūros paslaugų finansavimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
akredituotos socialinės priežiūros paslaugų
finansavimą.

P-06.01.02.09-9

Akredituotų
įstaigų skaičius.

Kodas

06.03

6 priemonė. Socialinės globos likusiems be
tėvų globos vaikams teikimo organizavimas
Įgyvendinant priemonę, planuojama
organizuoti
socialinės globos likusiems be tėvų globos
vaikams teikimą.
7 priemonė. Dalyvavimas socialiniuose
projektuose.
Įgyvendinant priemonę, planuojama
užtikrinti dalyvavimą socialiniuose
projektuose.

Programos
Stiprinti ir gerinti asmens ir visuomenės
tikslas
sveikatos priežiūros ir sveikatinimo
Tikslo aprašymas:paslaugas

Rezultato vertinimo kriterijai:

Šio tikslu siekiama užtikrinti kokybišką Kazlų Rūdos savivaldybės R-06.06.03-1
gyventojų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, sveikatos
politikos įgyvendinimą savivaldybės lygiu. Programa numato
efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikslingai paskirstyti
lėšas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrai, gerinti sveikatos
priežiūros paslaugų praeinamumą, kokybę ir pacientų saugą.
Šiuo tikslu realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo savivaldybėms nustatytos savarankiškosios savivaldybės
funkcijos: pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų
steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), išskyrus
visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio
mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas, savivaldybių sveikatos programų rengimas ir
įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai;
savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio
valdymo įgyvendinimas.

Visuomenės
informuotumas
sveikatos
ugdymo
klausimais,
procentinė dalis
nuo bendro
gyventojų
skaičiaus
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Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – antrinės
sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir
tvarka. Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje
esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir
profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos
stebėsena. Kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos.

Uždavinys
Uždavinio
aprašymas:

Gerinti asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų kokybę, didinti jų
įvairovę ir užtikrinti pasiekiamumą
Uždaviniui įgyvendinti vykdomos 4
priemonės kurios detalizuojasi į veiklas:
1 priemonė. Visuomenės sveikatos
stiprinimas ir stebėsena.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
visuomenės sveikatos stiprinimą ir
stebėseną.
2 priemonė. Mokinių sveikatos priežiūra.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
mokinių sveikatos priežiūrą.
3 priemonė. Savižudybių prevencijos
prioritetų nustatymo užtikrinimas.
Įgyvendinant priemonę, planuojama
užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų
nustatymą.
4 priemonė. Visuomenės sveikatos rėmimo
specialioji programa.
Įgyvendinant priemonę, planuojama vykdyti
visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją
programą.

Kodas

06.03.01

Produkto vertinimo kriterijai:
P-06.02.01.01-1

Biuro vykdytų
sveikatinimo
veiklų skaičius

P-01.02.01.02-2

Mokyklose
mokiniams
organizuotų
sveikatinimo
veiklų skaičius

P-06.02.01.03-3

Paslaugas
gavusių asmenų
skaičius

P-06.02.01.04-4

Finansuotų
Kazlų Rūdos
savivaldybės
visuomenės
sveikatos
rėmimo
specialiosios
programos
priemonių ir
projektų
skaičius

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
1. Plečiant socialinių paslaugų spektrą užtikrinti, kad socialinės paslaugos būtų prieinamos
visoms socialinės grupėms.
2. Pagerinta teikiamų socialinių paslaugų kokybė.
3. Sukurtos patogios sąlygas šeimoms, auginančioms vaikus, gauti reikiamą socialinę pagalbą.
4. Sudaryti gyventojams sąlygos gauti reikalingą socialinę paramą ir išmokas, tuo mažinant
socialinę atskirtį.
5. Plėtojamas bendradarbiavimas įvairiais lygiais, skatinti nevyriausybinio sektoriaus veiklas,
teikiant paslaugas bendruomenėje.
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6. Kuriant ar finansuojant užimtumo ir socialinės integracijos programas, kuriama palanki aplinka
žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai.
7. Pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė.
8. Planingai teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos.
9. Užtikrinamas visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas.
10. Vykdomos prevencinių programų priemonės.
Galimi programos vykdyto ir finansavimo šaltiniai:
Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos lėšos, kitos lėšos ir
teikiamų paslaugų pajamos.
Veiksmai, numatyti savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma
programa:
Programos strateginiai tikslai, tikslai ir uždaviniai atitinka Kazlų Rūdos savivaldybės strateginio
plėtros plano 2021–2027 metams prioritetus, tikslus ir uždavinius.
Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 patvirtinto Mokėjimo už
socialines paslaugas tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A194 „Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo
amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos
patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 440 „Dėl įgaliojimų suteikimo
įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.2761 straipsnį bei vaikų, kuriems nustatyta
globa (rūpyba), ir vaiko globėjų (rūpintojų) centralizuotos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1802 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos paramos mokiniams įstatymas
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymas
Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A1448 patvirtintu Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo
organizavimo tvarkos aprašas.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1195 patvirtintas Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas;
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymas dėl dokumentų, skirtų Europos
pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslinės grupės asmenų, maisto produktų ir (ar)
būtinojo asmeninio vartojimo prekių apskaitai užtikrinti, formų patvirtinimo;
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės
sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Lietuvos
Respublikos Civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir
kontrolės įstatymas, Lietuvos Sveikatos Programa 2014–2025 m., Lietuvos Respublikos triukšmo
valdymo įstatymas, Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planas;
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2020 metų plėtros Programa, Pagalbos
savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę
išgyvenusiems asmenims teikimo aprašas.
_________________________

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2021-2023 m.
strateginio veiklos plano 6 priedo 1 lentelė
2021–2023 M. KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS
SOCIALINĖS PARAMOS PLĖTOJIMO IR VISUOMENĖS SVEIKATINIMO PROGRAMA (06)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR VEIKLŲ ASIGNAVIMŲ BEI PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

2023-ieji metai

Paslaugas ir paramą gaunančių žmonių skaičiaus pokytis
(lyginant su praėjusiais metais), proc.
Teikiamų socialinių paslaugų skaičiaus pokytis (lyginant
su praėjusiais metais), proc

02 Aktyvi, kūrybiška, sveika ir socialiai atsakinga bendruomenė

2022-ieji metai

Pavadinimas

2021-ieji metai

2023 m. lėšų poreikis, tūkst. Eur

Produkto vertinimo kriterijus

2022 m. lėšų poreikis, tūkst. Eur

iš jų darbo
užmokesčiui

iš viso

iš viso

2021 m. lėšų poreikis, tūkst. Eur

Finansavimo šaltinis

Veiklos kodas biudžete

Veiklos pavadinimas

Veiklos vykdytojo pavadinimas

Tikslo kodas

Uždavinio kodas

Priemonės kodas

Strateginio tikslo kodas

išlaidoms

turtui įsigyti ir finansiniams įispareigjimams įvykdyti

2021 metų faktiškai skirtas finansavimas (biudžetas), iš
jų, tūkst. Eur

2

5

7

2

5

7

150

150

150

06 01 Socialinės pagalbos užtikrinimas ir atsakomybės skatinimas
06 01 01 Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti įvairovę ir užtikrinti nepasiekiamumą
J.Simonavičienė,
Socialinės paramos
skyriaus vedėja

06 01 01 01 Vienkartinės socialinės paramos teikimas

06 01 01 02 Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas

Vid. vienkartinės socialinės paramos gavėjų skaičius, žm.

B
Iš viso priemonei:
R.Marcinkevičienė,
Socialinės paramos
skyriaus vedėjo
B
pavaduotoja

15,00

15,00

15,00

25,0

25,0

176,9

176,9

176,90

71,40

600,0

600,0

D
Iš viso priemonei:

84,3

84,3

84,30

2,50

85,0

85,0

261,20

261,20

73,90

85,0

85,0

15,00

15,00

25,0

25,0

Socialinių išmokų ir kompensacijų gavėjų
skaičius/išmokama suma tūkst. Eur

R. Klimaitytė,
Socialinės paramos
skyriaus specialistė
soc. darbui
B
06 01 01 03 Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas ir administravimas

53,0

53,0

SP, BĮP

1,00

1,00

1,00

D
Iš viso priemonei:

288,80

51,10

288,80

51,10

288,80

23,60

73,00

300,0

300,0

340,90

340,90

73,00

353,0

353,0

28,40

28,4

1,1

29,0

30,0

28,40

28,4

1,1

29,0

30,0

R. Klimaitytė,
Socialinės paramos
skyriaus specialistė
soc.darbui
06 01 01 04 Socialinės paramos mokiniams už mokymo reikmenis teikimo organizavimas ir administravimas

06 01 01 05 Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas

06 01 01 06 Tikslinių kompensacijų mokėjimo organizavimas

06 01 01 07 Tikslinių kompensacijų administravimas

06 01 01 08 Išmokų vaikams mokėjimo organizavimas

06 01 01 09 Išmokų vaikams administravimas

D
Iš viso priemonei:
G.Juškėnaitė, Ūkio ir
teritorijų planavimo
poskyrio vyr.
specialistė

28,40

B
Iš viso priemonei:
R.Marcinkevičienė,
Socialinės paramos
skyriaus vedėjo
pavaduotoja

15,00

S
Iš viso priemonei:
R.Marcinkevičienė,
Socialinės paramos
skyriaus vedėjo
pavaduotoja

1 032,30

S
Iš viso priemonei:
R.Marcinkevičienė,
Socialinės paramos
skyriaus vedėjo
pavaduotoja

41,30

S
Iš viso priemonei:
R.Marcinkevičienė,
Socialinės paramos
skyriaus vedėjo
pavaduotoja

2 261,50

S
Iš viso priemonei:
Ž. Jančiauskienė,
Socialinės paramos
skyriaus vyriausioji
specialistė
(nedirbančių asmenų
atvejo vadybininkė)

15,80

06 01 01 11 Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas
06 01 01

D

0,20

Iš viso priemonei:
Iš viso uždaviniui:

15,00

15,0

20,0

20,0

15,00

15,0

20,0

20,0

1 032,30

1 032,3

1100,0

1100,0

1 032,30

1 032,3

1100,0

1100,0

41,30

41,3

41,3

42,0

42,0

41,30

41,3

41,3

42,0

42,0

2 261,50

2 261,50

2300,0

2300,0

2 261,50

2 261,50

2300,0

2300,0

15,80

15,80

15,80

16,0

16,0

15,80

15,80

15,80

16,0

16,0

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

4 011,60

0,20

4 011,60

0,20

205,30

1150

1200

1250

Vid. socialinę paramą gaunančių mokinių skaičius, žm.

450

500

500

Vid. socialinę paramą gaunančių mokinių skaičius, žm.

300

300

300

Važiavimo išlaidų kompensacijų išmokama suma, Eur

18000

18000

18000

Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius, žm.

410

420

440

Išmokų gavėjų skaičius, žm.

795

800

825

Kompensacijos gavėjų skaičius, žm.

1

1

1

Suteikta institucinių socialinių paslaugų skaičius

55

55

55

Komisijoje peržiūrėtas neveiksnių asmenų skaičius

3

5

5

1200,0

1200,0

1200,0

06 01 02 Užtikrinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį

06 01 02 01 Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas

V.Radžiūnienė,
Socialinės paramos
skyriaus vyr.
specialistė
D

323,60

Iš viso priemonei:
R.Marcinkevičienė,
Socialinės paramos
skyriaus vedėjo
pavaduotoja
06 01 02 02 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti

06 01 02 03 Dalyvavimas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekte

D
Iš viso priemonei:
J. Bartkuvienė,
Socialinės paramos
skyriaus vyriausioji
specialistė

B
Iš viso priemonei:

0,10

323,60

323,60

7,60

360,0

365,0

323,60

323,60

7,60

360,0

365,0

0,10

0,10

0,10

0,1

0,1

0,10

0,10

0,10

0,1

0,1

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Pagalbą maisto ir pranonės produktais gavusių asmenų
skaičius
10,0

Bendrųjų socialinių paslaugų gavėjų skaičius

06 01 02 04 Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas

V. Radžiūnienė,
Socialinės paramos
skyriaus vyriausioji
specialistė

06 01 02 05 Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas

J.Simonavičienė,
Socialinės paramos
skyriaus vedėja;
V.Radžiūnienė,
Socialinės paramos
skyriaus vyr.
specialistė

B
Iš viso priemonei:

B

10,0

10,00

10,0

15,0

15,0

10,00

10,0

15,0

15,0

368,50

368,5

487,0

490,0

368,50

368,5

487,0

490,0

335,00

335,0

410,0

430,0

335,00

335,0

410,0

430,0

15,00

15,00
15,00

15,0
15,0

25,0
25,0

35,0
35,0

48,50

48,50

48,5

64,00

67,00

50,00

50,00

50,00

64,00

67,00

98,50

98,50

128,00

134,00

115,00

115,00

110,60

120,00

120,00

36,00

36,00

36,00

50,00

50,00

170,00

170,00

368,50

Iš viso priemonei:

06 01 02 06 Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams teikimo organizavimas

J.Simonavičienė,
Socialinės paramos
skyriaus vedėja; J.
Bartkuvienė,
vyriausioji specialistė
B
Iš viso priemonei:
J. Simonavičienė,
Socialinės paramos
skyriaus vedėja

06 01 02 07 Dalyvavimas socialiniuose projektuose

06 01 02 08 Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas

B
Iš viso priemonei:
V.Radžiūnienė,
D
Socialinės paramos
skyriaus vyr.
specialistė
B
Iš viso priemonei:
D

06 01 02 09 Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas
06 01 02
06 01

V.Brazinskaitė,
Socialinės paramos
skyriaus vyr.
specialistė
B
Iš viso priemonei:
Iš viso uždaviniui:
Iš viso tikslui:

335,00

2,00

4,40

151,00

146,6

1 311,7

1 307,3

7,7

5 323,3

5 318,9

213,0

300

320

350

Suteikta specialiųjų socialinių paslaugų/parengtų globėjų skaičius 145

145

145

Sumažintas institucinės globos poreikis

70

70

70

Paremta socialinių projektų

2

5

7

Paremta NVO

1

3

3

Akredituotų įstaigų skaičius

8

9

10

40

43

45

100

120

150

100

110

120

20

25

30

4

5

5

Visuomenės informuotumas sveikatos ugdymo klausimais,
procentinė dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus

06 02 Stiprinti ir gerinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir sveikatinimo paslaugas
06 02 01 Gerinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę ir užtikrinti pasiekiamumą

06 02 01 01 Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

V. Sendžikienė,
Vyriausiasioji
specialistė
(savivaldybės
gydytoja)

06 02 01 02 Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

V. Sendžikienė,
Vyriausiasioji
specialistė
(savivaldybės
gydytoja)

06 02 01 02 Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo užtikrinimas

V. Sendžikienė,
Vyriausiasioji
specialistė
(savivaldybės
gydytoja)

D
Iš viso priemonei:

62,60

D
Iš viso priemonei:

59,10

D
Iš viso priemonei:

62,60

62,60

62,60

62,60

48,90

65,0

65,0

65,0

65,0 Biuro vykdytų sveikatinimo veiklų skaičius

59,10

59,1

60,0

65,0

59,10

59,1

60,0

65,0 skaičius

Mokyklose mokiniams organizuotų sveikatinimo veiklų

21,90

21,90

21,9

22,0

25,0

21,90

21,9

22,0

25,0 Paslaugas gavusių asmenų skaičius

25,60

25,60

30,0

35,0

30,0

35,0 projektų skaičius

V. Sendžikienė,
Vyriausiasioji
specialistė
(savivaldybės
gydytoja)
06 02 01 03 Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

SP

25,60

Finansuotų Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių ir
Iš viso priemonei:
Iš viso uždaviniui:
Iš viso tikslui:
Iš viso:

06 02 01
06 02
Sutrumpinimai:
B - biudžeto lėšos
D - dotacijos
S - valstybės lėšos
SP- spec. programos lėšos

25,60

25,60

169,20

169,20

169,20

169,20

5 492,50

5 488,10

213,00

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS IR ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
INVESTICIJŲ POSKYRIS
Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932
Poskyriaus duomenys: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 68 625 / 95 276, el. p. ekonomika@kazluruda.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai
Į

Nr.
Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021-02-25 SPRENDIMU NR. TS-39
PATVIRTINTO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO
VEIKLOS PLANO PAKEITIMO
2021-11-15
Kazlų Rūda
Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai:
Projektu siūloma naujomis priemonėmis papildyti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021 m.
vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-39 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021–2023 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės 2021–2023 metų strateginio
veiklos plano (toliau – SVP) 5 ir 6 priedus:
Buvo gautas Kazlų Rūdos savivaldybės Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės
sveikatinimo programos koordinatorės Kazlų Rūdos savivaldybės Socialinio skyriaus vedėjos Juditos
Simonavičienės prašymas papildyti SVP 6 priedą „Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės
sveikatinimo programa“ nauja priemone Nr. 06.01.02.09 „Akredituotos socialinės priežiūros
paslaugų finansavimas“. 2020 m. liepos mėnesį įsigaliojo Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos
aprašas ir buvo priimti socialinių paslaugų įstatymo pakeitimai, kurie nustatė, kad nuo 2021 m. sausio
1 d. galės būti teikiama tik akredituota socialinė priežiūra (akredituota vaikų dienos socialinė
priežiūra teikiama jau nuo 2021 m. sausio 1 d.). Akredituoti jos teritorijoje veikiančių socialinės
priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas pavesta savivaldybių administracijoms. Įstaigos, kurios
neatitiks akreditacijai keliamų reikalavimų, neturės teisės teikti socialinės priežiūros paslaugų. Kazlų
Rūdos savivaldybės biudžeto lėšų poreikis – 36,00 tūkst. Eur.
Taip pat, koreguojamos priemonių „Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus
teikimo organizavimas ir administravimas“ ir „Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas“
eilutės, nurodant Savivaldybės biudžeto lėšas ir Valstybės biudžeto lėšas funkcijoms finansuoti.
Buvo gautas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vyriausiosios specialistės (savivaldybės
gydytojos) Vaidos Sendžikienės prašymas patikslinti SVP 6 priedo „Socialinės paramos plėtojimo ir
visuomenės sveikatinimo programa“ priemonę 06.02.01.01 „Visuomenės sveikatos stiprinimas ir
stebėsena“. Patvirtinus Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžetą, nustatytas papildomas veiklos
finansavimas iš savivaldybės biudžeto 28,2 tūkst. Eur ir pajamos už suteiktas Kazlų Rūdos
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugas 1,0 tūkst. Eur.
5 priedo „Savivaldybės veiklos programa“ uždavinio „Užtikrinti darnų administracinės naštos
mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis

2

sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytus tikslus“ priemonę papildyti priedu „Kazlų Rūdos
savivaldybės 2021–2023 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas“.
Papildžius SVP priedus, atitinkamai tikslinami programų aprašymai, lėšų poreikiai
(asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai, tikslų, uždavinių, priemonių asignavimų ir produkto
vertinimo kriterijų suvestinės.
Biudžeto lėšų poreikis: Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis – 65,2 tūkst. Eur. (Lėšos
patvirtintos Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 m. biudžete).
Galimos pasekmės: Nenumatyta.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertinamas.

Vyriausioji specialistė

A.Jasinskaitė, tel. (8 343) 68 625, el. p. aiste.jasinskaite@kazluruda.lt

Aistė Jasinskaitė

