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PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA
SPRENDIMAS
DöL 2020 M. PAKRUOJO RAJONO ŠEIMOS STIPRINIMO PROGRAMOS
PATVIRTINIMO
2020 m. kovo 26 d. Nr. TPakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymu, Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2019 m.
gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-317 „D÷l Pakruojo rajono savivaldyb÷s 2020–2022 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo“, Pakruojo rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a :
Patvirtinti 2020 m. Pakruojo rajono šeimos stiprinimo programą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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Rita Nikalajevien÷
2020-03

Daiva Rutkevičien÷
2020-03

Pakruojo r. sav. admin.
Teis÷s ir civilin÷s
metrikacijos skyriaus
ved÷ja
Jovita Kirdeikien÷
2020-03

Pareng÷
Pakruojo rajono sav. administracijos
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PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos
2020 m. kovo 26 d. Nr. T-

2020 M. PAKRUOJO RAJONO ŠEIMOS STIPRINIMO PROGRAMA
Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymas valstyb÷s ir savivaldybių institucijas pagal
kompetenciją įpareigoja užtikrinti visaverčio šeimų funkcionavimo sąlygas įgyvendinant ugdymo ir
socializacijos, socialines, dvasines, kartų kaitos, ekonomines šeimos funkcijas; užtikrinti atsakingos
t÷vyst÷s ir motinyst÷s, pagarbos gyvybei ir žmogaus orumui bet kuriuo jo gyvenimo etapu sąlygas;
stiprinti visuomen÷je teigiamą požiūrį į šeimą; stiprinti valstyb÷s pagalbą ir paramą šeimai; kurti
šeimai palankią aplinką, apimančią kultūros, švietimo, vaikų ugdymo ir saugumo užtikrinimo,
užimtumo, palankios gyvenamosios aplinkos kūrimo, socialin÷s paramos ir paslaugų, sveikatos sritis,
tiesiogiai ar netiesiogiai darančias įtaką šeimai; stiprinti destruktyvaus šeimos narių elgesio –
girtavimo, narkotikų vartojimo, smurto, prievartos – užkardymą ir prevenciją; užtikrinti paramą ir
pagalbą šeimai, patekusiai į kritinę situaciją d÷l negalią turinčių šeimos narių, patiriančiai socialinę
atskirtį ar stokojančiai socialinių įgūdžių.
Valstyb÷s ir savivaldybių institucijos, siekdamos sumažinti d÷l demografin÷s kriz÷s ir šeimų
irimo atsirandantį emocinį, socialinį ir finansinį nuostolį visuomenei, imasi priemonių pad÷ti šeimai
parengti vaikus ir jaunimą savarankiškam gyvenimui, kurti funkcionalią ir darnią šeimą, ugdyti
brandžias, dorovingas, savarankiškas, atsakingas, gebančias bendradarbiauti ir kurti savo ir
bendruomen÷s gyvenimą asmenybes. Savivaldybių vykdomosios institucijos atlieka funkcijas,
susijusias su šeimos stiprinimu savivaldyb÷s lygmeniu.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis Pakruojo rajono savivaldyb÷je 2019 metais
gyveno 19 701 asmuo, iš jų mietuose - 5 667, kaimuose - 13 404. Rajone gyvena 2 468 šeimos, jose
auga 4 498 vaikai. Daugiavaikių šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų – 314, jose 916 vaikų.
Mokyklos kasmet sprendžia vaikų vasaros užimtumo klausimą, tai ypač aktualu organizuojant
pradinių klasių moksleivių užimtumą. Pradinukų šiais mokslo metais priskaičiuojama net 589. Kai
kurios mokyklos kasmet organizuoja trumpalaikes dienos stovyklas, tačiau planuojant išvykų,
edukacinių programų, maitinimo klausimus dažnai susiduriama su papildomų l÷šų poreikiu.
Šeimos stiprinimo programos (toliau – Programa) tikslas - formuoti teigiamą visuomen÷s
požiūrį į šeimą, kaip visuomen÷s ir valstyb÷s pagrindą, puosel÷ti šeimos vertybes, jas propaguoti
pasitelkus visuomen÷s informavimo priemones, stiprinti šeimą formuojant jos geb÷jimus kurti
darnius santykius ir auginti vaikus.
Šios Programos priemon÷mis siekiama teikti sociokultūrines paslaugas: turiningai organizuoti
mokinių vaikų vasaros atostogas, burti šeimas į joms ir vaikams skirtus renginius, kviesti į bendras
šventes ir skatinti vaikų globą šeimoje, kas būtina užtikrinant institucin÷s vaikų globos pertvarkos
proceso įgyvendinimą.
Eil. Priemon÷s
Nr. pavadinimas
1
1.

2
Vaikų
vasaros
užimtumas

Trumpas aprašymas

Programos
koordinatorius

Atsakingi
vykdytojai

3
1)
Turistin÷
vaikų
vasaros poilsio stovykla
Pakruojo
rajono
vaikams.
Ugdymo
įstaigos išvykoje (su
nakvyne)
organizuojamos
stovyklos trukm÷ ne

4
Pakruojo r.
savivaldyb÷s
administracijos
Švietimo
skyrius

5
Ugdymo
įstaigos

Numatoma
panaudoti
l÷šų suma
6
iki 7 000 Eur

2.

3.

Socialin÷s
akcijos

Kultūriniai
renginiai

mažiau kaip 3 paros.
Vienam vaikui 1 dienai
skiriama iki 48,5 %
BSI.
2) Dienin÷ vaikų
vasaros poilsio
stovykla. Ugdymo
įstaigos
organizuojamos
stovyklos trukm÷ ne
mažiau kaip 4 dienos.
Vienam vaikui 1 dienai
skiriama iki 9,7 % BSI.
3) Dienin÷ vaikų
Pakruojo r.
NVO
vasaros poilsio
savivaldyb÷s
stovykla. NVO
administracijos
organizuojamos
Socialin÷s
stovyklos trukm÷ ne
rūpybos skyrius
mažiau kaip 4 dienos.
NVO privalo tur÷ti
stovyklų organizavimo
patirtį. Vienam vaikui
1 dienai skiriama iki
9,7 % BSI.
1) Vaiko globos šeimoje
Pakruojo r.
PNSPC
skatinimas: renginiai,
savivaldyb÷s
priemon÷s, visuomen÷s administracijos
informavimas
Socialin÷s
naudojant
įvairias rūpybos skyrius
viešinimo priemones,
dalyvaujant
kituose
masiniuose renginiuose.
2) Kūdikio kraitelis
Pakruojo r.
Pakruojo r.
(socialin÷
iniciatyva
savivaldyb÷s
savivaldyb÷s
kiekvienam
naujai administracijos administracijos
gimusiam
kūdikiui
Socialin÷s
Socialin÷s
dovanoti kraitelį).
rūpybos skyrius
rūpybos
skyrius
Masiniai edukaciniai,
Pakruojo r.
Pakruojo
savivaldyb÷s
socialiniai ir kultūriniai
kultūros
renginiai, skirti
administracijos
centras
šeimoms, auginančioms
Kultūros,
paveldosaugos
vaikus. Renginiai
miesto aikšt÷je, parke,
ir viešųjų ryšių
kultūros centro
skyrius
patalpose, kitose
masinio susibūrimo
vietose.

iki 1 000 Eur

iki 1 000 Eur

iki 15 000
Eur

iki 1 000 Eur

Pakruojo rajono šeimos stiprinimo progamos vykdymo laikotarpis – 2020 m. balandžio – gruodžio
m÷n.
Programos administravimas:

1. Kiekvienas programos koordinatorius administruoja jam pavestas įgyvendinti Programos
priemones.
2. Programos vykdytojai iki 2020 m. birželio 1 d. parengia planus ar Programos įgyvendinimui
reikalingus tvarkos aprašus, nurodydami priemonių pavadinimus, terminus, preliminarų dalyvių
skaičių, l÷šas ir kitą reikalingą informaciją.
3. Vadovaudamiesi Programa ir patvirtintais planais, tvarkos aprašais, Programos vykdytojai
įgyvendina Programą ir atsiskaito koordinatoriams.
4. Programos įgyvendinimui skiriama 25 tūkst. eurų savivaldyb÷s biudžeto l÷šų. Pakruojo rajono
savivaldyb÷s administracijos Apskaitos skyrius (toliau – Apskaitos skyrius) tvarko Programai skirtas
l÷šas.
5. Nepanaudotos vienos priemon÷s l÷šos gali būti panaudotos šios programos kitoms priemon÷ms
vykdyti.
6. Programos vykdytojai pateikia Apskaitos skyriui paraiškas (priedas Nr. 1) ir Programos sąmatas
(forma B-1 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. geguž÷s 31 d. įsakymu Nr.IK206).
7. Įvykdę priemonę, vykdytojai pateikia ataskaitas (forma Nr.2, patvirtinta Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2018 m. geguž÷s 31 d. įsakymu Nr.IK-464) ir išlaidas patvirtinančių dokumentų
kopijas bei turimus dalyvių sąrašus.

___________________

2020 m. Pakruojo rajono šeimos
stiprinimo programos
priedas

________________________________________________________________________
(Įstaigos pavadinimas, adresas, tel. nr.)
___________________________________________________________________________________

Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijai

PARAIŠKA PERVESTI LöŠAS DöL 2020 M. PAKRUOJO RAJONO ŠEIMOS
STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
______________
(data)

______________
(vieta)

Prašome pervesti_____________________________________________________________
(sumą įrašyti skaičiais ir žodžiais)
_______________________________________________________________________________________________

savivaldyb÷s biudžeto l÷šų, skirtų 2020 m. Pakruojo rajono šeimos stiprinimo programai įgyvendinti.
Iš jų:
vaikų maitinimui:________________________________________________________________
priemon÷ms:____________________________________________________________________
transporto išlaidoms: ____________________________________________________________
į atsiskaitomąją sąskaitą banke Nr. _________________________________________________,
bankas _______________________________________________________________________

__________________________
(Pareigos)

_____________________
(Parašas)

___________________________
(Vardas ir pavard÷)

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO
„DöL 2020 M. PAKRUOJO RAJONO ŠEIMOS STIPRINIMO PROGRAMOS
PATVIRTINIMO“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 m. kovo 26 d.
Pakruojis
1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 14 straipsnis reglamentuoja Savivaldybių
tarybų ir vykdomųjų institucijų kompetencijas šeimos politikos formavimo srityje. Šios Šeimos
stiprinimo programos tikslas – formuoti teigiamą visuomen÷s požiūrį į šeimą, kaip visuomen÷s ir
valstyb÷s pagrindą, puosel÷ti šeimos vertybes, jas propaguoti pasitelkus visuomen÷s informavimo
priemones, stiprinti šeimą formuojant jos geb÷jimus kurti darnius santykius ir auginti vaikus.
2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir reng÷jai.
Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Socialin÷s rūpybos skyrius.
3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami projekte aptarti teisiniai santykiai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos
šeimos stiprinimo įstatymas, Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2019 m. gruodžio 19 d.
sprendimas Nr. T-317 „D÷l Pakruojo rajono savivaldyb÷s 2020 – 2022 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo“.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų
laukiama.
Bus įgyvendintos Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo nuostatos, patvirtinta
programa, kuri stiprins šeimos pamatines vertybes.
5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekm÷s ir kokių priemonių
reik÷tų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
N÷ra.
6. Kokius teis÷s aktus būtina priimti, kokius galiojančius teis÷s aktus būtina pakeisti
ar pripažinti netekusiais galios pri÷mus sprendimo projektą.
N÷ra.
7. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos l÷šos, finansavimo šaltiniai.
Programai įgyvendinti yra patvirtinta 25 tūkst. savivaldyb÷s biudžeto l÷šų.
8. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.
Projektas suderintas su Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo ir Kultūros,
paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus specialistais.
9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2003 02 26 Nr.276 nutarimu „D÷l numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo
metodikos patvirtinimo“.
10. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Neatliktinas.
11. Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
N÷ra.
12. Pridedami dokumentai.
N÷ra.

Socialin÷s paramos poskyrio ved÷ja

Ramun÷ Macijauskien÷

