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laikotarpis
Asignavimų valdytojai, kodas Neringos savivaldybės administracija
Programos vykdytojai, kodas

Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
Neringos socialinių paslaugų centras
Neringos savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos
skyrius
Neringos savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos ir
jaunimo reikalų skyrius
Miesto tvarkymo ir statybos skyrius
Biudžeto skyrius

Programos parengimo
argumentai

Programa parengta siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų
gyventojų grupių socialinę integraciją bei efektyvią socialinę
apsaugą. Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos:
socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų
įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su
nevyriausybinėmis organizacijomis; sąlygų savivaldybės
teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į
bendruomenę sudarymas.
Programa taip pat įgyvendinamos Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymu nustatytos valstybinės (valstybės
perduotos savivaldybėms) funkcijos. Valstybinės funkcijos – tai
valstybės funkcijos, perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į
gyventojų interesus. Šios funkcijos perduotos įstatymų ir
įgyvendinamos vadovaujantis valstybės teisės aktais.
Teikiant socialinę paramą žmonėms bei užtikrinat
socialinės atskirties mažinimą, efektyvią socialinę apsaugą, yra
būtinybė parengti Socialinės paramos programą.
Darnios aplinkos, viešųjų paslaugų ir Kodas
2
subalansuotos plėtra
Kurti švarią, saugią ir sveiką kurorto
gyvenamąją aplinką bei aukštą socialinę gerovę, Kodas
2
saugojant ir racionaliai naudojant kurorto
išteklius.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal NSSPP 2014-2020)
Šia programa įgyvendinamas
savivaldybės strateginis
tikslas

Užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos apsaugą Kodas
bei visuomenės poreikius tenkinančią socialinės
paramos sistemą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Programos tikslas

02

(aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato kriterijai)

Įgyvendinant šį tikslą, siekiama teikti kokybiškas socialines paslaugas Neringos savivaldybės
gyventojams, kompetentingai, kokybiškai ir tikslingai teikti piniginę socialinę paramą. Tikslas
įgyvendinamas perkant socialines paslaugas, reikalingas Neringos savivaldybės gyventojams,
organizuojant socialinių paslaugų teikimą savivaldybės įsteigtos biudžetinėje įstaigoje, iš dalies
finansuojant nevyriausybines organizacijas ir taip skatinant bendruomenės narius imtis atsakomybės
už socialinių paslaugų teikimą bendruomenei bei sudarant sutartis su socialinę globą teikiančiomis
įstaigomis dėl asmeniui teikiamos trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo.
Kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
organizuojami aplinkos pritaikymo neįgaliesiems darbai. Vykdomas socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir jų vykdymo kontrolė, dalyvavimas rengiant ir
įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas. Taip pat
organizuojamas, koordinuojamas ir kontroliuojamas socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas.
02 uždavinys
Užtikrinti socialinę paramą ir plėtoti kokybiškas socialines paslaugas
Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos 3 programos priemonės:
1. Stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra.
2. Socialinių projektų rėmimas.
3. Socialinių paslaugų ir paramos užtikrinimas.
1 priemonės „Stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra“
įgyvendinimui yra numatyta 1 veikla „Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės
gerinimas, plėtra, įrengiant naujas patalpas“.
2 priemonės „Socialinių projektų rėmimas“ įgyvendinimui yra numatyta 1 veikla „Renginių,
socialinių projektų, vykdomų savivaldybės, nevyriausybinių ir kitų organizacijų, dalinis
finansavimas“.
3 priemonės „Socialinių paslaugų ir paramos užtikrinimas“ įgyvendinimui yra numatyta 17
veiklų, kuriomis siekiama užtikrinti:
- valstybinių šalpos išmokų neįgaliesiems ir transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų
automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų mokėjimą,
- išmokų vaikams, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies
kompensacijos mokėjimą,
- vežėjams kompensacijas už keleivius, turinčius teisę į važiavimo lengvatas vietinio
susisiekimo keleivinio transporto maršrutais,
- piniginės socialinės paramos teikimą nepasiturintiems gyventojams,
- socialinės paramos mokiniams teikimą,
- vienkartinių laidojimo pašalpų bei vienkartinių pašalpų socialiai remtiniems asmenims
mokėjimą,
- subsidijas kainų skirtumams padengti UAB „Neringos energija“, UAB „Neringos vanduo“,
- būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimą,
- visuomeninio transporto kompensacijų mokėjimą,
- BĮ Neringos socialinių paslaugų centro veiklos užtikrinimą,
- socialinių paslaugų pirkimą,
- būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia,
- renginių, socialinių projektų, vykdomų savivaldybės, nevyriausybinių ir kitų organizacijų,
dalinį finansavimą,
- socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimą,
- projekto "Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje" įgyvendinimą,
- įgyvendinti viešųjų darbų programą.

Parama Neringos gyventojams teikiama iš valstybės biudžeto, specialių tikslinių dotacijų,
apskaitomų per savivaldybės biudžetą ir iš savivaldybės biudžeto lėšų.
2.2.2.1
Stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra
priemonė
2.2.2.1.1
Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, plėtra,
veikla
įrengiant naujas patalpas
2016-2019 m., siekiant plėtoti nestacionarias socialines paslaugas ir pagerinti socialinių paslaugų
infrastruktūrą, numatoma renovuoti Neringos socialinių paslaugų centrą, įrengiant papildomas
patalpas dienos užimtumo veiklai vykdyti bei planuojama atlikti vaistinės su administracinėmis
patalpomis rekonstravimo projektą.
2.2.2.2
Socialinių projektų rėmimas
priemonė
2.2.2.2.1
Socialinių projektų, vykdomų nevyriausybinių ir kitų organizacijų, dalinis
veikla
finansavimas
Socialinius projektus teikia nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos, galinčios teikti
socialines paslaugas, socialinės reabilitacijos paslaugas Neringos savivaldybės gyventojams. Projektų
dalinis finansavimas organizuojamas ir vykdomas įvertinus pateiktus projektus.
2.2.2.4
Socialinių paslaugų ir paramos užtikrinimas
priemonė
2.2.2.4.1
Šalpos išmokų mokėjimas
veikla
Šia veikla įgyvendinami Lietuvos Respublikos šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų
įstatymai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymu yra mokamos šios išmokos: šalpos
neįgalumo pensijos, šalpos senatvės pensijos, šalpos našlaičių pensijos ir šalpos kompensacijos.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu yra mokamos šios
išmokos: slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos.
Veikla finansuojama iš valstybės biudžeto.
2.2.2.4.2
Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų
veikla
kompensacijų mokėjimas
Šia veikla įgyvendinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
„Dėl transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Priemonė finansuojama
iš valstybės biudžeto. Skiriamos ir mokamos šios kategorinės išmokos: transporto išlaidų ir
specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijos.
2.2.2.4.3
Išmokų vaikams mokėjimas
veikla
Šia veikla įgyvendinamas Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas. Veikla
finansuojama iš valstybės biudžeto. Skiriamos ir mokamos šios išmokos: vienkartinė išmoka vaikui;
išmoka vaikui; išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui; globos (rūpybos) išmoka;
vienkartinė išmoka įsikurti; vienkartinė išmoka nėščiai moteriai; išmoka besimokančio ar
studijuojančio asmens vaiko priežiūrai; išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui; globos
(rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
2.2.2.4.4.
Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams skyrimas ir
veikla
mokėjimas
Šia veikla organizuojamos ir mokamos socialinės pašalpos ir skiriamos kompensacijos būsto
šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidos socialiai remtiniems asmenims. Veikla įgyvendinama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir
Neringos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
2.2.2.4.5.
Paramos mirties atveju skyrimas ir mokėjimas
veikla

Šia priemone įgyvendinamas Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas. Mokamos
šios išmokų rūšys: laidojimo pašalpa ir parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos
piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.
Veiklai įgyvendinti naudojamos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos,
apskaitomos per savivaldybės biudžetą.
2.2.2.4.6.
Vienkartinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims
veikla
Neringos savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka Neringos miesto gyventojams,
patekusiems į sunkią materialinę padėtį dėl skurdo, bedarbystės, ligos, nukentėjus nuo stichinių
nelaimių ar kitais atvejais, teikiama vienkartinė pašalpa.
2.2.2.4.7.
Paramos mokiniams skyrimas ir mokėjimas
veikla
Vykdant šią priemonę organizuojamas nemokamas moksleivių maitinimas bei aprūpinimas
mokinio reikmenimis iš valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų, apskaitomų per savivaldybės
biudžetą.
2.2.2.4.8.
Subsidijos mokėjimas kainų skirtumams padengti UAB „Neringos
veikla
energija“, UAB „Neringos vanduo“
Neringos savivaldybė skiria subsidijas iš Neringos savivaldybės biudžeto UAB „Neringos
energija“, UAB „Neringos vanduo“.
2.2.2.4.9.
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies
veikla
kompensacijų mokėjimas
Asmenys ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti, turės galimybę pasinaudoti būsto
nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija.
Priemonei įgyvendinti naudojamos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos,
apskaitomos per savivaldybės biudžetą.
2.2.2.4.10.
Visuomeninio transporto kompensacijų mokėjimas.
veikla
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, Neringos savivaldybė
kompensuoja vežėjams keleivių, turinčių teisę į važiavimo visuomeniniu transportu vietinio
susiekimo transporto maršrutais, vežimo patirtas išlaidas. Kompensacijos mokamos iš savivaldybės
biudžeto lėšų.
Taip pat iš šios veiklos yra apmokamos Neringos savivaldybėje esančių formaliojo ir
neformaliojo švietimo įstaigų mokytojų, važiuojančių į darbą ir atgal, važiavimo išlaidų jų darbo
mokyklose dienomis kompensacijos.
2.2.2.4.11 BĮ Neringos socialinių paslaugų centro (toliau – centras) veiklos užtikrinimas
veikla
Centras yra biudžetinė įstaiga, kuris teikia nestacionarias bendrąsias ir socialinės priežiūros
paslaugas, konsultuoja gyventojus socialinių paslaugų klausimais, teikia socialinę pagalbą socialinės
rizikos šeimoms, vienišiems seniems ir neįgaliems Neringos savivaldybės gyventojams, teikia
pagalbą į namus, aprūpina savivaldybės neįgaliuosius kompensacine technika, teikia transporto
paslaugas; teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir
asmenims, teikia paramą maisto produktais, organizuoja dienos užimtumo veiklą, organizuoja
Neringos savivaldybėje mirusių asmenų pervežimą. Paslaugas gali gauti senyvo amžiaus, neįgalūs,
socialinės rizikos asmenys (šeimos), vaikai ir kiti asmenys. Vykdo atvirą darbą su jaunimu.
Centro lėšų šaltiniai – savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės specialios tikslinės dotacijos,
paramos lėšos.

2.2.2.4.12
veikla

Socialinių paslaugų pirkimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybės
nutarimu „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Neringos savivaldybės
tarybos sprendimu nustatyta tvarka į socialinius globos namus apgyvendinami senyvo amžiaus
asmenys su vidutiniu ar dideliu specialiųjų poreikių lygiu, kuriems dėl senatvės ir negalios reikalinga
socialinė globa, kurie yra iš dalies nesavarankiški arba visiškai nesavarankiški. Išimtiniais atvejais
ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa gali būti skiriama suaugusiems (darbingo amžiaus asmenims),
kuriems nustatytas darbingumo lygis, tačiau reikalinga globa ir slauga, ir kurie dėl negalios negali
savarankiškai gyventi savo namuose, nes socialinių paslaugų nebegalima teikti jų namuose arba tos
paslaugos yra neefektyvios.
Taip pat perkamos socialinės ir dienos užimtumo paslaugos sutrikusio intelekto vaikams,
jaunuoliams iš kitų savivaldybių socialių paslaugų įstaigų.
Ilgalaikės (trumpalaikės) ir dienos socialinei globai pirkti yra naudojamos Neringos
savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės specialios tikslinės dotacijos, asmenų lėšos.
Likę be tėvų vaikai yra apgyvendinami VŠĮ vaikų globos namuose „Aušros žvaigždė“. Vaikų
išlaikymui yra skiriamos lėšos iš savivaldybės biudžeto lėšų.
2.2.2.4.13 Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia
veikla
Šia priemone siekiama pritaikyti būstą ir gyvenamąją aplinką asmenims su negalia. Priemonei
įgyvendinti yra skiriamos lėšos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto.
2.2.2.4.14 Renginių, vykdomų savivaldybės, finansavimas
veikla
Kiekvienais metais Neringos savivaldybės administracija organizuoja Tarptautinę pagyvenusių
žmonių dienos paminėjimą. Šiai dienai paminėti yra skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos.
2.2.2.4.15 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų
veikla
finansavimas
Nuo 2012 m. per savivaldybes yra finansuojamos socialinės reabilitacijos paslaugos
neįgaliesiems bendruomenėje, kurias teikia nevyriausybinės organizacijos. Lėšos projektams
finansuoti skiriamos sutartiniais pagrindais tarp Neįgaliųjų reikalų departamento ir savivaldybės
administracijos. Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašą savivaldybės
administracija skiria papildomai ne mažiau kaip 20 procentų lėšų atrinktiems projektams įgyvendinti.
2.2.2.4.16
Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje“
veikla
Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Kompleksinės
paslaugos šeimai“ Neringos savivaldybės administracija gavo finansavimą projektui „Kompleksinės
paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje“ (toliau – projektas).
Projekto tikslas - sudaryti sąlygas Neringos savivaldybėje gyvenančioms šeimoms gauti
kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos
gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padėti derinti
šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Projekto įgyvendinimo metu 2017–2020 metais planuojamos teikti šios kompleksinės
paslaugos:
 paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas;
 potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas
paslaugas šeimai, įtraukimo į paslaugas priemonių vykdymas, tikslinių grupių informavimas apie
kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas;
 pozityvios tėvystės mokymai;
 psichosocialinė pagalba;
 sociokultūrinės paslaugos;

 vaikų priežiūros paslauga;
 pavėžėjimo paslauga.
2.2.2.4.17
Viešųjų darbų programa.
veikla
Viešieji darbai išlieka viena iš aktyviausių gyventojų užimtumo priemonių, leidžianti pagerinti
vietos socialinę infrastruktūrą, sukurti naujas darbo vietas, įtraukti į programą labiausiai socialiai
pažeidžiamų asmenų grupes (ilgalaikiai bedarbiai, bedarbiai, vyresni nei 45 metų amžiaus, moterys,
bedarbiai, gaunantys nedarbo socialinio draudimo išmokas, bedarbiai, kuriems gresia ilgalaikis
nedarbas, moksleiviai iš socialinės rizikos ir daugiavaikių šeimų, neįgalieji). Dirbantys viešuosius
darbus tampa socialiai apsaugoti, jie draudžiami privalomuoju socialiniu draudimu.
Kodas
Kriterijaus
Savivaldybės
Kriterijaus reikšmė, metais
pavadinimas, mato vnt.
skyrius,
atsakingas už
2016
2017
2018
2019
rodiklio
reikšmių
pateikimą
P-02-02-02-01-01 Rekonstruotos patalpos,
Socialinės
0
0
0
1
sk.
paramos skyrius
Vaistinės su
administracinėmis
patalpomis
0
1
0
0
rekonstravimo projektas,
sk.
P-02-02-02-02-01
Įgyvendintas projektas,
Socialinės
2
2
2
2
sk.
paramos skyrius
P-02-02-02-04-01
Šalpos išmokų gavėjų
Socialinės
45
64
55
55
skaičius
paramos skyrius
P-02-02-02-04-02
Kompensacijų gavėjų
Socialinės
4
6
5
5
skaičius
paramos skyrius
P-02-02-02-04-03 Išmokų vaikams gavėjų
Socialinės
71
90
90
90
skaičius
paramos skyrius
P-02-02-02-04-04
Piniginės socialinės
Socialinės
76
85
85
85
paramos gavėjų skaičius
paramos skyrius
P-02-02-02-04-05
Laidojimo pašalpos
Socialinės
28
32
32
30
gavėjų skaičius
paramos skyrius
P-02-02-02-04-06
Vienkartinių pašalpų
Socialinės
41
38
48
50
gavėjų skaičius
paramos skyrius
P-02-02-02-04-07
Mokinių, gavusių
Socialinės
29
40
35
30
paramą, skaičius
paramos skyrius
P-02-02-02-04-08 Butų gavusių subsidijas
Socialinės
2210
1900
2215
2220
skaičius
paramos skyrius
P-02-02-02-04-09
Būsto nuomos ar
Socialinės
išperkamosios būsto
paramos skyrius
nuomos mokesčių dalies
2
6
8
10
kompensacijų gavėjų
skaičius
P-02-02-02-04-10
Parduotų lengvatinių
Socialinės
40696 38000 41000 41000
bilietų skaičius
paramos skyrius
Švietimo įstaigose
Socialinės
dirbančių pedagogų,
paramos skyrius
26
25
30
30
gaunančių

kompensacijas, skaičius
Vidutinis metinis įstaigos
klientų skaičius
Socialines paslaugas
gavusių asmenų skaičius
Neįgaliųjų, kuriems
pritaikytas būstas,
skaičius
Dalyvavusių asmenų
skaičius
Įgyvendintas projektas,
sk.
Projekto „Kompleksinės
paslaugos šeimai
Neringos savivaldybėje“
įgyvendinimas, proc.
Viešuosius darbus
dirbančių asmenų
skaičius

P-02-02-02-04-11
P-02-02-02-04-12
P-02-02-02-04-13

P-02-02-02-04-14
P-02-02-02-04-15
P-02-02-02-04-16

P-02-02-02-04-17

Socialinės
paramos skyrius
Socialinės
paramos skyrius
Socialinės
paramos skyrius

370

310

320

352

15

15

20

20

1

0

1

1

Socialinės
paramos skyrius
Socialinės
paramos skyrius
Socialinės
paramos skyrius

120

110

100

75

0

0

1

1

0

25

50

75

15

15

15

11

Socialinės
paramos skyrius

Užtikrinti darnią ir saugią gyvenamąją aplinką
bei efektyvų atliekų tvarkymą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Programos tikslas

Kodas

05

(aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato kriterijai).

Plėtoti gyvenamosios paskirties pastatų statybą.
04
Skatinti gyvenamojo būsto ir jo aplinkos atnaujinimą bei efektyvų valdymą
uždavinys
2.5.4.1
Savivaldybės būsto statyba
priemonė
2.5.4.1.1 Savivaldybės būsto statyba
veikla
Planuojama įgyvendinti projektą „Socialinio būsto Neringoje, Preiloje, statyba“. Įgyvendinus
projektą, savivaldybės būstą gaus 4 šeimos, o socialinius būstus gaus 2 šeimos.
05 tikslo rezultato vertinimo, 04 uždavinio kriterijai
Kodas

P-02-05-04-01

Kriterijaus
pavadinimas, mato
vnt.

Savivaldybės skyrius,
atsakingas už rodiklio
reikšmių pateikimą

Savivaldybės būstų
skaičius
Socialinių būstų
skaičius
Asmenų(šeimų)
gavusių socialinių būstų
skaičius
Projekto „Socialinio
būsto Neringoje,

Socialinės paramos
skyrius
Socialinės paramos
skyrius
Socialinės paramos
skyrius
Socialinės paramos
skyrius

Kriterijaus reikšmė,
metais
2016 2017 2018 2019
0

1

2

6

0

0

0

2

0

0

0

4 (2)

0

10

50

100

Preiloje, statyba“
įgyvendinimas, proc.
02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai
Kodas

R-02-02

Kriterijaus pavadinimas,
mato vnt.

Savivaldybės skyrius,
atsakingas už rodiklio
reikšmių pateikimą

Sumažėjusių socialinės
paramos ir socialinių
paslaugų gavėjų skaičius

Socialinės paramos
skyrius

Kriterijaus reikšmė, metais
2016
848

2017
836

2018
844

2019
844

05 tikslo rezultato vertinimo kriterijai
Kodas

R-05-04

Kriterijaus pavadinimas, mato
vnt.
Socialinių ir savivaldybės būstų
skaičius

Savivaldybės skyrius,
atsakingas už rodiklio
reikšmių pateikimą
Miesto tvarkymo ir
statybos skyrius
Janina Kobozeva

Kriterijaus reikšmė,
metais
2016 2017 2018
0
1
2

2019
8

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
(nurodomas numatomas programos poveikis atitinkamai sričiai, ekonomikai, socialinei aplinkai)

- Vykdant efektyvių socialinės paramos priemonių programą, įvairioms Neringos savivaldybės
gyventojų socialinėms grupėms sudaroma galimybė integruotis į visuomenę, nežeminant žmogiškojo
orumo ir užtikrinant normalias gyvenimo sąlygas. Programoje numatytos priemonės mažins socialiai
pažeidžiamų gyventojų socialinę atskirtį.
- Teikiant socialinę paramą labiausiai šito stokojantiems savivaldybės gyventojams, įgyvendinami
socialinio teisingumo, žmogaus teisių užtikrinimo, lygiateisiškumo ir nediskriminacijos principai.
- Teikiant paslaugas pagyvenusiems asmenims bei asmenims, turintiems negalią, organizuojant
reabilitaciją, užtikrinama jų integracija į visuomenę, bendruomenės poreikių tenkinimas naujomis,
palankesnėmis specialiųjų paslaugų teikimo formomis, ugdomas visuomenės daugialypiškumas ir
santalka.
- Savivaldybė pagal įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę įgyvendins valstybės deleguotas
funkcijas, atsižvelgdama į gyventojų interesus.
- Įgyvendinant NVO iniciatyvas, plėtojant socialines paslaugas, neįgalūs savivaldybės gyventojai
gaus daugiau ir įvairesnių socialinių paslaugų, kurios teikiamos, atsižvelgiant į jų konkrečius
poreikius.
- Išplėtotas socialinių paslaugų tinklas tenkins visų bendruomenės narių poreikius, sumažės
savipagalbos, socialinės atskirties ir užimtumo problemos.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Savivaldybės biudžeto lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, Valstybės biudžeto specialioji tikslinė
dotacija, Europos Sąjungos lėšos ir kt. lėšos.
Neringos savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma
programa:
2.2.2. Uždavinys: Užtikrinti socialinę paramą ir plėtoti kokybiškas socialines paslaugas.
2.5.4. Skatinti gyvenamojo būsto ir jo aplinkos atnaujinimą bei efektyvų valdymą.
Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu Kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas; Lietuvos Respublikos 2015 m.
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, Valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodika, Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas Lietuvos
Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas, Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju
įstatymas, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinės paramos
mokiniams įstatymas, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Transporto
lengvatų įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, Lietuvos Respublikos
neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-11-21 nutarimas
Nr. 1408 „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už
socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-10
nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d.
įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2006-11-30 įsakymas Nr. A1-317 „Dėl socialinę globą teikiančių
darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“, 2007 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. A1-185
„Dėl socialinių paslaugų išvystymo normatyvų patvirtinimo“, 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr.
A1-460 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2016-2018 metais tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetu „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemone Nr. 08.4.1-ESFA-V-416
„Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu patvirtintu Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 „Dėl
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416
„Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.
Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimas Nr. T1-213 „Dėl Neringos
savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Neringos
savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimas Nr. T1-151 „Dėl ilgalaikės (trumpalaikės)
socialinės globos skyrimo Neringos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Neringos
savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. Nr. T1-152 „Dėl Neringos socialinių paslaugų centro
transporto teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17
d. Nr. T1-216 „Dėl Neringos socialinių paslaugų centro teikiamos pagalbos į namus tvarkos aprašo
patvirtinimo“, Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. Nr. T1-217 „Dėl piniginės
socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Neringos savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo
patvirtinimo“, Neringos savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. Nr. T1-240 „Dėl vienkartinių
pašalpų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d.
sprendimas Nr. T1-32 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, mokinių nemokamo
maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“, Neringos
savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-3 „Dėl socialinių išmokų teikimo
asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Neringos savivaldybės tarybos
2016 m. lapkričio 17 d. sprendimas Nr. T1-214 „Dėl vidutinės kuro įsigijimo kainos patvirtinimo“,
Neringos savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T1-4 „Dėl senyvo amžiaus
asmens ir suaugusio asmens su negalia trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų iš
savivaldybės biudžeto finansavimo maksimalaus dydžio patvirtinimo“, Neringos savivaldybės
tarybos 2016 m. kovo 17 d. sprendimas Nr. T1-58 „Dėl Neringos savivaldybės 2016 metų socialinių
paslaugų plano patvirtinimo“.

SOCIALINĖS PARAMOS (04) PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ IR JŲ REIKŠMIŲ SUVESTINĖ
Vertinimo kriterijaus
kodas

R-02-02

P-02-02-02-01-01
P-02-02-02-02-01
P-02-02-02-04-01
P-02-02-02-04-02
P-02-02-02-04-03
P-02-02-02-04-04
P-02-02-02-04-05
P-02-02-02-04-06
P-02-02-02-04-07
P-02-02-02-04-08
P-02-02-02-04-09
P-02-02-02-04-10

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
2 tikslas. Užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos apsaugą bei visuomenės
poreikius tenkinančią socialinės paramos sistemą
Tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas
Sumažėjusių socialinės paramos ir socialinių paslaugų gavėjų skaičius
2 tikslo 2 uždavinys. Užtikrinti socialinę paramą ir plėtoti kokybiškas
socialines paslaugas
Rekonstruotos patalpos, sk.
Vaistinės su administracinėmis patalpomis rekonstravimo projektas
Įgyvendintas projektas, sk.
Šalpos išmokų gavėjų skaičius
Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų
kompensacijų gavėjų skaičius
Išmokų vaikams gavėjų skaičius
Socialinės paramos gavėjų skaičius
Laidojimo pašalpos gavėjų skaičius
Vienkartinių pašalpų gavėjų skaičius
Mokinių, gavusių paramą, skaičius
Butų gavusių subsidijas skaičius
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų
gavėjų skaičius
Parduotų lengvatinių bilietų skaičius
Švietimo įstaigose dirbančių pedagogų, gaunančių važiavimo išlaidų
kompensacijas, skaičius

Vertinimo kriterijų reikšmės
2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

848

836

844

844

0
0
2
45

0
1
2
64

0
0
2
55

1
0
2
55

4

6

5

5

71

90

90

90

76

85

85

85

28
41
29
2210

32
38
40
1900

32
48
35
2215

30
50
30
2220

2

6

8

10

40696

38000

41000

41000

26

25

30

30

P-02-02-02-04-11
P-02-02-02-04-12
P-02-02-02-04-13

Vidutinis metinis įstaigos klientų skaičius
Socialines paslaugas gavusių asmenų skaičius
Neįgaliųjų, kuriems pritaikytas būstas, skaičius

370
20
1

310
15
0

320
20
1

352
20
1

P-02-02-02-04-14

Dalyvavusių asmenų skaičius

120

110

100

75

P-02-02-02-04-15
P-02-02-02-04-16

Įgyvendintas projektas, sk.
Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje“
įgyvendinimas, proc.
Viešuosius darbus dirbančių asmenų skaičius
5 tikslas. Užtikrinti darnią ir saugią gyvenamąją aplinką bei efektyvų atliekų
tvarkymą
Tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas
Socialinių ir savivaldybės būstų skaičius
5 tikslo 4 uždavinys. Skatinti gyvenamojo būsto ir jo aplinkos atnaujinimą bei
efektyvų valdymą
Savivaldybės būstų skaičius
Socialinių būstų skaičius
Asmenų (šeimų) gavusių socialinių būstų skaičius

0
0

0
25

1
50

1
75

15

15

15

11

0

0

0

6

0
0
0

1
0
0

2
0
0

0

10

50

6
2
4 (2)
100

P-02-02-02-04-17

R-05-04

P-02-05-04-01-01

Projekto „Socialinio būsto Neringoje, Preiloje, statyba“ įgyvendinimas, proc.

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Data: 2017-01-19

Audronė Tribulaitė

