
Projektas 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO 
 

2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1- 

Plungė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 ir 22 

punktais, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 

straipsnio 3 dalimi, Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132, Plungės rajono savivaldybės taryba 

n u s p r e n d ž i a :  

1. Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų planą (pridedama). 

2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Plungės rajono savivaldybės interneto 

svetainėje.  

 

 

Savivaldybės meras   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA: 

Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Česnauskas 

Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolanta Puidokienė 

Kalbos tvarkytoja Simona Grigalauskaitė 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus patarėja Donata Norvaišienė 

 

Sprendimą rengė 

Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Kristina Karalienė  
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SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE SPRENDIMO PROJEKTO 

„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 

PLANO PATVIRTINIMO“ 
            

 1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uždaviniai, problemos esmė. Sprendimo projekto 

tikslas - Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti Plungės rajono savivaldybės 

2022 metų socialinių paslaugų planą. 

 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalis ir Socialinių 

paslaugų planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 

15 d. nutarimu Nr. 1132, 11 punktas Savivaldybę įpareigoja kasmet sudaryti ir patvirtinti Socialinių 

paslaugų planą, kuriame, atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų poreikius, numatomos socialinių 

paslaugų teikimo apimtys pagal socialinių paslaugų rūšis. 

       2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. 2022 metų socialinių 

paslaugų plano projektas parengtas vadovaujantis: 

 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu;  

 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu; 

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu; 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl 

Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“; 

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. 

įsakymu Nr. A1-104 „Dėl socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo 

vertinimo kriterijų patvirtinimo“.    

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 618 ,,Dėl 

bazinio paslaugų šeimai paketo patvirtinimo“; 

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. 

įsakymu Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 

teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų 

plano patvirtinimo“.   

  3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. Vadovaujantis 

teisės aktais socialinių paslaugų planas rengiamas kasmet. 2022 metų socialinių paslaugų plane 

nurodomos Plungės rajono savivaldybėje šiuo metu socialines paslaugas teikiančios įstaigos ir 

organizacijos, teikiamos paslaugos ir jų apimtys. Išanalizuota, kokių socialinių paslaugų 

savivaldybėje trūksta, socialinių paslaugų teikimo prioritetai ir ateities siekiai. Numatytos 

priemonės socialinių paslaugų teikimo kokybei gerinti bei įgyvendinti perėjimo nuo institucinės 

globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos 

vaikams veiksmų plano ir kitus projektus. Plane numatyti socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai - 

valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšos, struktūrinių fondų įtaka. 

 4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Teisės aktų nustatyta tvarka bus patvirtintas 

Socialinių paslaugų planas. Planuojant šių ir ateinančių metų valstybės ir Savivaldybės biudžetų 

lėšas, reikia atsižvelgti į šiame plane numatytas teikti ir plėtoti socialines paslaugas. 

5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas, nurodyti finansavimo šaltinius. 2022 metų 

Savivaldybės biudžete socialinių paslaugų teikimui numatyta 9 132 800 eurų, iš jų - iš Savivaldybės 

biudžeto -3 644 220 eurų, iš valstybės biudžeto - 1 840 117 eurų, iš ES struktūrinių fondų - 3 455 

706 eurai. 

 6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios, 

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. Nėra. 

7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos 

vertinimas. Bus tinkamai įgyvendinami teisės aktai ir jų nuostatos. Sprendimo projekto 

antikorupciniu požiūriu vertinti nebūtina, nes korupcijos pasireiškimo galimybių nėra.  
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8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. Sprendimo projekto 

iniciatorius - Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. 

9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės 

aktais) yra neskelbtina. Nėra.  

10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi 

būti išsiųstas. Priimtą ir patvirtintą sprendimą išsiųsti Plungės socialinių paslaugų centrui ir 

Plungės krizių centrui. Taip pat sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Plungės rajono 

savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt .  

 11. Kita svarbi informacija. (Gali būti nurodomos kitos galimos projekto ir (ar) jo 

įgyvendinimo alternatyvos, taip pat jų poveikio įvertinimas; nurodoma, kokios institucijos būtų 

atsakingos už jo atlikimą, kokie duomenys turėtų būti renkami, siekiant vėliau įvertinti, ar buvo 

pasiektas projekto tikslas; nurodoma, ar buvo konsultuotasi su visuomene, apibendrinami 

konsultavimosi rezultatai (nurodoma, su kokiomis suinteresuotomis grupėmis buvo konsultuotasi, 

ar atsižvelgta į suinteresuotų grupių pateiktus siūlymus, kiek į juos atsižvelgta) ir kita.)   

 Išsakyti savo nuomonę ir pateikti pasiūlymus 2022 metų socialinių paslaugų plano projektui 

rajono bendruomenė – gyventojai, socialiniai partneriai ir socialinių paslaugų teikėjai 

(nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės, viešosios įstaigos bei kitos organizacijos) - informuota 

skelbimu Savivaldybės interneto tinklalapyje. Sprendimo projektas derintas su seniūnijų 

specialistais, socialinių paslaugų įstaigų vadovais ir darbuotojais, savivaldybės administracijos 

skyrių vedėjais ir specialistais. Visuomenė su socialinių paslaugų planu supažindinama, planą 

skelbiant Savivaldybės interneto tinklalapyje. 

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. (Pagrįsti, kokios galimos 

teigiamos, neigiamos pasekmės, priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad neigiamų 

pasekmių būtų išvengta).* 

Sritys 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio 

vertinimo rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Ekonomikai  nenumatomas 

Finansams  nenumatomas 

Socialinei aplinkai  nenumatomas 

Viešajam administravimui  nenumatomas 

Teisinei sistemai  nenumatomas 

Kriminogeninei situacijai  nenumatomas 

Aplinkai  nenumatomas 

Administracinei naštai  nenumatomas 

Regiono plėtrai  nenumatomas 

Kitoms sritims, asmenims ar jų grupėms  nenumatomas 

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo 

numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas 

teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas 

poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas 

teisinis reguliavimas. 

 

 

Rengėja                                    

Plungės rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus  

vyr. specialistė                                           ____________________                     Kristina Karalienė 
        (pareigos)                                                                               (parašas)                                              (vardas, pavardė) 

http://www.plunge.lt/

