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SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMAS SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES
MAŽINIMAS IR SVEIKATOS APSAUGA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas (ai), kodas

Vykdytojas (-ai)

2014 metai.
Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius,
188718528
Alytaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus vedėja, 188718670
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
direktorius, 301785539
Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų direktorius,
153713044
Socialinės paramos skyrius
Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Teisės skyrius
Kodas

Programos pavadinimas

Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir
socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos
apsauga

10

Programos parengimo
argumentai

Alytaus rajono savivaldybė yra socialinės paramos bei
socialinių paslaugų teikimo jos teritorijoje gyvenantiems
asmenims organizatorė. Siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų
gyventojų grupių socialinę integraciją, įgyvendinamos 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;
infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimas; kitos
funkcijos, nepriskirtos valstybės institucijoms, ir valstybinės
(valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: mokinių
nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir
savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose
administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių
gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje,
aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas;
socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus piniginę socialinę
paramą nepasiturintiems gyventojams Lietuvos Respublikos
piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymu nustatytose savivaldybėse, skaičiavimas ir mokėjimas;
socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia

užtikrinimas; kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos.
Sveikata –didžiausias žmogaus turtas, todėl būtinas sveikatos
priežiūros užtikrinimas kiekvienam Alytaus rajono gyventojui.
Ilgalaikis prioritetas
Veiklios visuomenės ugdymo, sveikatos ir Kodas 02
(pagal Alytaus rajono
socialinio vystymo
03
savivaldybės strateginį
Visuomenės poreikius atitinkanti ir pažangi
plėtros planą)
savivalda
01
Šia programa įgyvendinamas KURTI PILIETIŠKĄ, IŠSILAVINUSIĄ,
savivaldybės strateginis
KŪRYBIŠKĄ, SVEIKAI IR SAUGIAI
tikslas:
GYVENANČIĄ BENDRUOMENĘ
Programos tikslas
Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir
Kodas 01
stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai
spręsti savo socialines problemas, palaikyti
socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti
įveikti socialinę atskirtį

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Įgyvendinant šį tikslą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintais teisės aktais ir poįstatyminiais aktais yra vykdomas socialinių išmokų,
valstybinių šalpos išmokų, socialinė parama mokiniams ir kitoms paslaugų gavėjų grupėms.
Tikslui įgyvendinti vykdomi šie uždaviniai:
01 uždavinys. Stiprinti neįgalių asmenų galimybes ir gebėjimus, didinti jų savarankiškumą.
1 priemonė. Būsto pritaikymas žmonėms su negalia
2 priemonė. Administravimo išlaidų kompensavimas pritaikant būstą žmonėms su negalia
02 uždavinys. Gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į bendruomenę
1 priemonė. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų
finansavimas
2 priemonė. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų
administravimo išlaidų kompensavimas
03 uždavinys. Užtikrinti socialinės globos teikimą asmenims su negalia
1 priemonė. Socialinės globos asmenims su sunkia negalia finansavimas
2 priemonė. Socialinės globos asmenims su sunkia negalia administravimo išlaidų
kompensavimas
3 priemonė. Socialinės globos asmenims su negalia finansavimas
04 uždavinys. Užtikrinti socialinės globos teikimą senyvo amžiaus asmenims
1 priemonė. Socialinės globos paslaugas teikiančių Rumbonių ir Pivašiūnų parapijos globos
namų programų (projektų) finansavimas
2 priemonė. Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims kitų savivaldybių (valstybės)
socialinių paslaugų įstaigose finansavimas
05 uždavinys. Užtikrinti socialinę priežiūrą senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims
1 priemonė. Mokėti pagalbos pinigus
2 priemonė. Socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems administravimo
išlaidų kompensavimas
06 uždavinys. Užtikrinti socialinės globos paslaugų teikimą vaikams, likusiems be tėvų
globos
1 priemonė. Vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinės globos paslaugų teikimo globos
įstaigose finansavimas
2 priemonė. Socialinės globos paslaugų šeimynose finansavimas
07 uždavinys. Ugdyti ir formuoti visuomenei priimtinus socialinės rizikos šeimų socialinius
įgūdžius
1 priemonė. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms

teikimas
08 uždavinys. Teikti socialinę paramą mokiniams
1 priemonė. Išmokų mokinio reikmenims įsigyti mokėjimas
2 priemonė. Socialinės paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas
09 uždavinys. Teikti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams
1 priemonė. Socialinių pašalpų ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto
vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas
2 priemonė. Socialinių pašalpų ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto
vandens išlaidų kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas
3 priemonė. Vienkartinių pašalpų socialiai pažeidžiamiems asmenims mokėjimas
10 uždavinys. Teikti paramą mirties atveju
1 priemonė. Laidojimo pašalpų mokėjimas
2 priemonė. Laidojimo pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas
11 uždavinys. Mokėti šalpos išmokas
1 priemonė. Šalpos išmokų mokėjimas
2 priemonė. Šalpos išmokų administravimo išlaidų kompensavimas
12 uždavinys. Mokėti išmokas vaikams
1 priemonė. Vienkartinių išmokų vaikams mokėjimas
2 priemonė. Išmokų vaikams mokėjimas
3 priemonė. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai mokėjimas
4 priemonė. Globos (rūpybos) išmokų mokėjimas
5 priemonė. Vienkartinių išmokų įsikurti mokėjimas
6 priemonė. Išmokų vaikams administravimo išlaidų kompensavimas
13 uždavinys. Organizuoti maisto iš intervencinių atsargų tiekimą labiausiai
nepasiturintiems asmenims
1 priemonė. Maisto tiekimo nepasiturintiems asmenims organizavimas
14 uždavinys. Kompensuoti važiavimo išlaidas
1 priemonė. Vežėjų išlaidų, susijusių su lengvatų taikymu, kompensavimas
2 priemonė. Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų
kompensacijų mokėjimas
15. uždavinys. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą socialinės rizikos asmenims krizės,
benamystės atveju
1 priemonė. Laikino apnakvindinimo nakvynės namuose paslaugų finansavimas
2 priemonė. Laikino apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų finansavimas

Rezultato kriterijus:
Asmenų (šeimų), kurių gebėjimai ir galimybės spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius
ryšius su visuomene bei įveikti socialinę atskirtį, buvo sustiprinti, skaičius

Programos tikslas

Stiprinti sveikatos priežiūrą, užtikrinant

Kodas

02

kokybiškas ir visiems prieinamas asmens ir
visuomenės sveikatos paslaugas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Šiuo tikslu siekiama gerinti sveikatos priežiūros kokybę, mažinti sergamumą, šalinant jų
priežastis.
Gerinant sveikatos stebėseną ir gyventojų informatyvumą sveikatos klausimais.
Siekiant įgyvendinti šį tikslą iškeliami šie uždaviniai:
01 uždavinys. Kompensuoti dantų protezavimo paslaugas socialiai pažeidžiamų grupių
gyventojams.
Dėl sunkios ekonominės situacijos senyvo amžiaus žmonės neįperka dantų protezavimo paslaugų.
Blogėja pensininkų ir invalidų burnos ertmės būklė, daugėja žmonių su bedantėmis burnomis, tai
sukelia bendrus organizmo susirgimus – virškinamojo trakto bei žandikaulio sąnario patologiją.
Savivaldybių remiamas nustatytų kategorijų asmenų dantų protezavimas yra reglamentuojamas
Trišalės sutarties tarp savivaldybės administracijos, Vilniaus teritorinės ligonių kasos ir Sveikatos
priežiūros įstaigų, su kuriomis Vilniaus teritorinė ligonių kasa yra sudariusi sutartis dėl dantų
protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu,
pagrindu yra skiriamos lėšos Alytaus rajono savivaldybės gyventojų dantų protezavimo
paslaugoms kompensuoti.
Pirmąja priemone siekiama finansiškai prisidėti prie dantų protezavimo paslaugų teikimo ir
išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo.
02 uždavinys. Organizuoti ir užtikrinti visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo
programos vykdymą.
Programos paskirtis – plėtoti visumą organizacinių, teisinių, ekonominių, techninių, socialinių ir
medicinos priemonių, padedančių stiprinti visuomenės sveikatą, skatinti bendruomenės
dalyvavimą sprendžiant sveikos gyvensenos klausimus. Kartą per metus yra organizuojamas
programos projektų konkursas, kuriame pateikti paraiškas kviečiamos įvairios organizacijos,
galinčios prisidėti prie ligotumo ir sergamumo mažinimo Alytaus rajono savivaldybėje.
Pirmąja priemone siekiama organizuoti, skelbti, koordinuoti ir teisės aktų numatyta tvarka
atsiskaityti už visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos vykdymą
03 uždavinys. Remti kitas aktualias savivaldybės gyventojams asmens sveikatos priežiūros
paslaugas.
Vadovaujantis savivaldybės stebėsenos duomenimis, yra nustatytos: ankstyvas sergančiųjų
tuberkulioze išaiškinimas, atliekant tuberkulino mėginį tikslinių grupių asmenims; ir
tuberkuliozės židinyje profilaktinių priemonių taikymas;
Pirmąja priemone siekiama finansuoti tuberkulino mėginio atlikimą tikslinių grupių
asmenims, numatytiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 6
d. įsakyme Nr. 399 „Dėl tuberkulino mėginių atlikimo“ (Žin., 2002, Nr. 80-3467) ir užtikrinti
profilaktinių priemonių taikymą tuberkuliozės židiniuose.
04 uždavinys. Sukurti pagalbos sistemą asmenims, nesaikingai vartojantiems alkoholį
arba priklausomiems nuo jo ir jų šeimoms, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį, ugdyti
socialinius įgūdžius bei padėti jiems integruotis į visuomenę ir darbo rinką.
Žmonės, susidūrę su alkoholizmo problema, dažnai nežino, ką daryti ir kaip sau padėti.
Dažnai alkoholizmo problema šeimoje yra laikoma gėdinga ir slepiama nuo aplinkinių. Dėl šios
priežasties šeima užsidaro savyje, kenčia ir neieško pagalbos.
Tikslinga yra: šviesti ir informuoti visuomenę apie priklausomybių mažinimo galimybes;
individualiai dirbtis su tiksline grupe; suteikti specializuotą pagalbą, siekiantiems atsisakyti
priklausomybės nuo alkoholio; taip pat pagalbos tęstinumo užtikrinimas.
Pirmąja priemone siekiama glaudžiai bendradarbiaujant savivaldybės administracijai, seniūnijų
darbuotojams, asmens ir visuomenė sveikatos priežiūros įstaigoms, suteikti individualią,

specializuotą pagalbą siekiantiem atsisakyti priklausomybės.
05 uždavinys.Užtikrinti kokybiškas ir gyventojams prieinamas visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugas savivaldybėje.
Kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas būtinas, todėl savivaldybėje labai
reikalingi kompetetingi specialistai, kurie spręstų pirminės ir antrinės asmens ir visuomenės
sveikatos priežiūros problemas. Organizuotų savivaldybės sveikatos programų rengimą ir
įgyvendinimą, prognozuotų visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas bei
perspektyvas savivaldybėje, koordinuotų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas.
06 uždavinys. Aprūpinti asmens sveikatos priežiūros įstaigas reikalinga modernia įranga.
1 priemone siekiama finansuoti modernios įrangos finansavimą.2013 metais finansuojamas
Alytaus apskrities ligoninės kompiuterinio tomografo įsigijimas.
07 uždavinys. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų patalpų remontas. Įgyvendinat šį
uždavinį bus atliekami remonto darbai pirminės sveikatos priežiūros centro Simno ambulatorijos.
Programos tikslas

Kodas 03
Teikti pirminę teisinę pagalbą savivaldybės
gyventojams
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Vienas iš pagrindinių tikslų yra efektyvus ir kokybiškas teisinės
pagalbos suteikimas, teisinių konsultacijų, teisinės informacijos pateikimas gyventojams, dokumentų
projektų teisiniais klausimais parengimas.

01 uždavinys. Sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams gauti kvalifikuotą teisinę pagalbą.
Siekiama, kad gyventojai žinotų apie galimybę gauti nemokamą teisinę pagalbą bei jos teikimo
apimtis, tvarką, priėmimo pas savivaldybės teisininkus laiką ir pan. Tam būtina kiek įmanoma
plačiau (internete, spaudoje, kitose visuomenės informavimo priemonėse), atsižvelgiant į
savivaldybės finansines galimybes, šviesti gyventojus šiuo klausimu, skelbiant informacinius
pranešimus apie pirminės teisinės pagalbos teikimą ir pan. Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybės
teikiamos konsultacijos ir informacija gyventojams apima įvairias veiklos sritis ir susijusi su
įvairių teisės šakų norminių aktų bei teisminės praktikos išmanymu, svarbu, kad valstybės
tarnautojai nuolat atnaujintų savo žinias, įsigydami naujausią teisinę literatūrą Aprūpinti
tarnautojus, teikiančius pirminę teisinę pagalbą ir organizuojančius jos teikimą kanceliarinėmis
prekėmis ir kitomis funkcijų atlikimui reikalingomis prekėmis.
Programos tikslas

Kodas 04
Įgyvendinti Alytaus rajono savivaldybės
administracijos socialinės paramos politiką
siekiant sumažinti socialinę atskirtį,
užtikrinant socialinių paslaugų teikimą
Alytaus rajono Miroslavo globos namuose
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Siekiant sudaryti sąlygas kvalifikuotai socialinei globai, kurios
paskirtis užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimą pensinio amžiaus ir
suaugusiems asmenims su negalia, kurie negali savarankiškai gyventi savo namuose ir jiems
būtina nuolatinė globa bei priežiūra. Atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį,
poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę. Ieškoti
įvairesnių paslaugų teikimo formų bei metodų, užtikrinti jų tikslingumą.

Teikiamos socialinės paslaugos skirstomos į:
1.1. bendrąsias socialines paslaugas ( Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir
atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne,
transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų

organizavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos );
;
1.2. specialiąsias socialines paslaugas :
1. 2.1. socialinę priežiūrą (pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas,
apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių
įveikimo pagalba);
1.2.2. socialinę globą (dienos socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa, ilgalaikė
socialinė globa).
Programos tikslas įgyvendinimas vykdant uždavinį :

01 uždavinys - užtikrinti senyvo amžiaus asmenų ir asmenų, turinčių negalią, kokybišką
socialinę priežiūrą ir globą socialinių paslaugų įstaigoje.
Programos tikslas

Užtikrinti
kokybiškas
ir
gyventojams Kodas 05
prieinamas visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas savivaldybėje
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Lietuvos, tiek Alytaus rajono savivaldybės gyventojų sveikata
per paskutinius 10-15 metų yra prastėjanti. Stebimas didelis sergamumas ir ligotumas bei
mirtingumas nuo ligų, kurios ypač priklauso nuo gyvenimo būdo: mitybos, fizinio aktyvumo,
žalingų įpročių. Epidemiologiniai duomenys, gyvensenos tyrimai rodo, kad gyventojų
raštingumas sveikatos stirpinimo srityje yra menkas. Nuo 2004 metų Lietuvos mokyklose buvo
įsteigti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatai, kurių pagrindinis tiklsas – ne gydyti jau
atsiradusius susirgimus, bet taikant prevencijos priemonės, “užbėgti šioms ligoms už akių”.
Nuo 2006 metų Lietuvoje pradedamos steigti savivaldybių biudžetinės įstaigos – visuomenė
sveikatos biurai, kurių pagrindinės veiklos kryptys yra visų gyventojų grupių sveikos gyvensenos
skatinimas ir kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų priartinimas prie žmogaus.
Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuras įsteigtas 2008 m. liepos 1 d.Taikant šiuolaikiškas,
metodiškai pagrįstas priemones užtikrinamos prieinamos visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugos.
01 uždavinys. Užtikrinti prieinamas kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas
visų amžiaus grupių rajono gyventojams.
Taikant šiuolaikiškas, metodiškai pagrįstas priemones užtikrinti prieinamas visuomenė sveikatos
priežiūros paslaugas Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose.
Reguliarios visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos savivaldybės bendrojo lavinimo
mokyklose (paskaitos, praktiniai užsiėmimai, akcijos, konkursai, epidemiologinių duomenų
rinkimas ir analizė ir pan.).
Užtikrinamo prieinamas kokybiškos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos visų amžiaus
grupių rajono gyventojams, siekiant mažinti jų sergamumą ir mirtingumą, bei didinant jų pačių
atsakomybę už savo sveikatos išsaugojimą. Reguliarios visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugos savivaldybės gyventojams (fizinio aktyvumo užsiėmimai, sveikos gyvensenos
skatinimo užsiėmimai, akcijos ir pan.).
Vykdoma organizuota, teisės aktais apspręstą visuomenės sveikatos stebėsena, siekiant surinkti
pakankamai duomenų, kurie padėtų iškelti prioritetines visuomenės sveikatos sritis. Stebėsenos
duomenų rinkimas, kaupimas, analizė ir rekomendacijų teikimas.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
- Vykdant efektyvių socialinės paramos priemonių programą, įvairioms Alytaus rajono
gyventojų socialinėms grupėms sudaroma galimybė integruotis į visuomenę, nežeminant

žmogiškojo orumo ir užtikrinat kokybiškas gyvenimo sąlygas.
- Teikiant socialinę paramą Alytaus rajono gyventojams, įgyvendinami socialinio teisingumo,
žmogaus teisių užtikrinimo, lygiateisiškumo ir nediskriminacijos principai.
- Vykdant prevencinę ir visuomenės informavimo veiklą, dirbant su socialinių bei
psichologinių problemų turinčiais vaikais bei šeimomis, mažinamas socialinių problemų
pavojus ateityje.
- Teikiant paslaugas senyvo amžiaus asmenims bei asmenims, turintiems negalią, organizuojant
reabilitaciją, užtikrinama jų integracija į visuomenę, bendruomenės poreikių tenkinimas
naujomis, palankesnėmis specialiųjų paslaugų teikimo formomis
- Įgyvendinant bendruomenės iniciatyvas, plėtojant socialines paslaugas, socialiai remtini
Alytaus rajono gyventojai gauna daugiau ir įvairesnių socialinių paslaugų, kurios teikiamos,
atsižvelgiant į jų konkrečius poreikius pagal jų gyvenamąją vietą.
-Įtraukiant nevalstybines organizacijas į socialinių paslaugų teikimą, kuriamos naujos darbo
vietos,
plėtojamas pilietinis visuomenės aktyvumas, ugdomi visuomenės lyderiai. NVO
suteikiama galimybė parodyti iniciatyvą, teikiant įvairiapuses socialines paslaugas, o
Savivaldybei lieka koordinavimo bei kontrolės funkcija.
- Vykdant sveikatos apsaugos programą bus sudaromos sąlygos kiekvienam asmeniui siekti kuo
aukštesnio savo sveikatos lygio. Užtikrintos kokybiškos ir gyventojams prieinamos
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos.
- Pirminė teisinė pagalba turės teigiamą poveikį socialinei aplinkai, gyventojų teisiniam
išprusimui. Svarbiausią informaciją ir konsultacijas gyventojai gaus atvykę į savivaldybę. Taip
bus tenkinami ne tik gyventojų poreikiai gauti kuo platesnę informaciją toje pačioje vietoje,
bet ir bus taupomas kitų įstaigų laikas, nes gyventojai bus nukreipiami į kompetentingas
įstaigas, jiems bus paaiškinta, kokios yra įstaigų funkcijos tam tikroje srityje, gyventojai bus
supažindinami su jų teisėmis ir pareigomis, parengiami atitinkami dokumentai valstybės
institucijoms. Dėl savo turto ar pajamų bei kitų teisės aktuose nurodytų priežasčių labiau
pažeidžiami gyventojai turės teisę pasinaudoti nemokama ar dalinai mokama kvalifikuota
advokatųb teikiama antrine teisine pagalba (t. y. atstovavimu ir gynyba teismuose, procesinių
dokumentų parengimu ir pan.).
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:

Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija,
valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšos, privalomojo sveikatos draudimo biudžeto
lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo spec. programa.
Alytaus rajono strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 2 prioritetas.
Veiklios visuomenės ugdymo, sveikatos ir socialinio vystymo. 2.2 tikslas. Kurti, plėsti saugią
viešąją ir gyvenamąją aplinką rajono gyventojams. 2.2.1. uždavinys. Modernizuoti sveikatos
priežiūros įstaigas. 2.2.2. uždavinys. Užtikrinti kokybišką visuomenės sveikatos priežiūros plėtrą.
2.3. tikslas. Užtikrinti socialinę aplinką rajono gyventojams. 2.3.1 uždavinys. Užtikrinti
socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą. 2.3.2. uždavinys. Teikti būtinąją piniginę ir kitą
socialinę paramą. 2.3.3. uždavinys. Užtikrinti neįgaliųjų socialinę integraciją. 2.3.4. uždavinys.
Inicijuoti socialinių paslaugų plėtrą. 3 prioritetas. Visuomenės poreikius atitinkanti ir pažangi
savivalda. 3.1. tikslas. Stiprinti administracinius gebėjimus ir valdymo kokybę, didinant viešojo
administravimo efektyvumą. 3.1.3. uždavinys. Gerinti viešųjų paslaugų teikimą piliečiams.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų
įstatymas, Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl paramos mirties atveju“, Lietuvos Respublikos
piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, Lietuvos Respublikos
socialinės paramos mokiniams įstatymas, Lietuvos Respublikos šalpos išmokų įstatymas,
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų
įstatymas, 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 Vyriausybės 2005-02-15 nutarimas Nr. 177 ,,Dėl Lietuvos
dalyvavimo maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims
Bendrijoje programoje“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011-12-28
įsakymas Nr. A1-560 ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-07-20 įsakymas
Nr. A1-345 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų
finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009-10-28
sprendimas Nr. K-335 ,,Dėl Gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų
tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Alytaus rajono savivaldybės
tarybos 2011-03-31 sprendimas Nr. K-95 ,,Dėl Socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už
socialines paslaugas Alytaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Alytaus rajono
savivaldybės tarybos 2008-04-30 sprendimas Nr. K-109 ,,Dėl Vienkartinės piniginės socialinės
paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28
sprendimas Nr. K-191 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Alytaus rajono
savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 1123099); Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 562225); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-11-21 įsakymas Nr. V-890 „Dėl
dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimas“; Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo
įstatymas (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512); Lietuvos Respublikos visuomenės
sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225); Lietuvos Respublikos sveikatos
sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099)
kiti Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai.
Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas. Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2009-06-10 įsakymas Nr. 1R-185 „Dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo
funkcijai atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“
LR Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589); Socialinių paslaugų katalogas (Žin.,
2006, Nr. 43-1570); Socialinės globos normų aprašas (Žin., 2007, Nr. 24-931); Higienos norma
HN 125:2011 ,,Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“; LR Biudžetinių įstaigų įstatymas; LR Biudžeto sandaros įstatymas; LRV
nutarimas Nr. 111 “Dėl apmokėjimo už socialines paslaugas principų ir tvarkos patvirtinimo”
(Žin., 1998, Nr. 12-278 aktuali redakcija); Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31
d. sprendimas Nr. K-95 ,,Dėl socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines
paslaugas Alytaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašas”, 2011 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. K94 ,,Dėl Biudžetinės įstaigos Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų ir jų padalinių
teikiamų socialinių paslaugų ir kainų nustatymo”; Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m.
balandžio 4 d. sprendimas Nr. K-131 ,,Dėl Miroslavo globos namų nuostatų pakeitimo“, Alytaus
rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. K-274 ,,Dėl Biudžetinės
įstaigos Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų didžiausio leistino pareigybių
(etatų) skaičiaus

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai programai

Finansavimas

1. Finansavimo šaltiniai, iš
viso:
1.1. Savivaldybės lėšos, iš
viso:
1.1.1. Savivaldybės biudžeto
lėšos
1.1.2. Valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės
dotacijos lėšos
1.1.3. Savivaldybės aplinkos
apsaugos
rėmimo
specialiosios
programos
lėšos
1.2. Valstybės biudžeto
lėšos, iš viso:
1.2.1. Valstybės biudžeto
lėšos
1.2.2. Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšos
1.2.3. Privalomojo sveikatos
draudimo fondo lėšos
1.2.4. Valstybės investicijų
programos lėšos
1.3. Europos Sąjungos
paramos lėšos
1.4. Kiti finansavimo
šaltiniai iš, viso:
1.4.1. Rėmimo lėšos
1.4.2. Nuosavos lėšos
1.4.3. Paskolos lėšos
1.4.4. Privatizavimo fondo
lėšos

1b formos tęsinys
tūkst. Lt

Asignavimai
2013-iesiems
metams

Lėšų poreikis
biudžetiniams
2014-iesiems
metams

Projektas
2015-iesiems
metams

Projektas
2016-iesiems
metams

26859,8

28485,0

29411,5

27596,1

14074,4

14810,9

14742,8

13878,8

3309,4

3190,2

3063,5

2976,1

10740,9

11595,7

11654,3

10877,7

24,1

25,0

25,0

25,0

12785,4

13674,1

14668,7

13717,3

12494,4

13494,1

13518,7

13537,3

291,0

180,0

180,0

180,0

0,0

0,0

970,0

0,0
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