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2020-09-28 Nr。 2.3.-94

12020… 09-09 Nr.01。 2…03/06-241

DEL KoRupcrJos pAsrRErSrrvro TIKIMvBES NUSTATvMo rsv.Log
PATEIKIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ir Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq
tarnybos direktoriaus 2011 m. geguZes 13 d. isakymu Nr.2-170 patvirtintomis Valstybes ar
savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe,
nustatymo rekomendacijomis atliktas Elektrenq Seimos namq veiklos sridiq atitikties Korupcijos
prevencijos istatymo 6 str. 3 d. fu 4 d. 3 p. nustatymas. Nustatytos veiklos sritys, kuriose egzistuoja
korupcijos pasirei5kimo tikimybe ir atliktas pasirinktrl veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele
korupcij os pasirei5kimo tikimybe vertinimas.

Pateikiame atlikto vertinimo veiksmq iSvad4.
PRIDEDAMA. Elektrenq Seimos namq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos

pasirei5kimo tikimybe vertinimo iSvada, 3 lapai.

Direktore ´ Vida RakauskicnO

Oksana Kovdenko,tel。 (8528)34130,el.p.oksana.kovdcnkoの Rm滅1.com



Elektrdnq Seimos namrl veiklos sriiiq, kuriose egzistuoja dideld
korupcijos pasirei5kimo tikimyb6 vertinimo i5vada

lgatioti subjektai, nustatg korupcijos pasirei5kimo tikimybg
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6 str. 3 d. ir Lietuvos

Respublikos Vyriausybes 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ir Lietuvos Respublikos

Specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus 2011 m. geguZes 13 d. isakymu Nr. 2-170 patvirtintomis

Valstybes ar savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo

tikimybe, nustatymo rekomendacijomis, vyr. socialine darbuotoja Oksana Kovalenko nustate

korupcijos pasirei5kimo tikimybg istaigos veiklos srityse.

Analizuojamas laikotarpis
2019 m. III ketv. pradZia- 2020 m. II ketv. pabaiea.

Vertintos veiklos sritys
Elektrenq Seimos namq Bendruomeniniq vaikq globos namq i5laidq apskaita ir kontrole.

Veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos istatymo 6 str. 3 d. ir 4 d. 3 p. numatytus kriterijus.

Atlikti vertinimo veiksmai:
Vertinant veiklos sritis, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe,

naudotas rekomenduojamas pavyzdinis klausimynas (LR Specialiqjq tyrimq tamybos 2011-05-13

direktoriaus isakymu Nr. 2-170 ,,Del valstybes ar savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose

egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe, nustatymo rekomendacijq patvirtinimo").
Atliekant vertinim4 analizuoti istatymai, isakymai, bendrauta su atsakingais darbuotojais.
Atliekant Elektrenq Seimos namq bendruomeniniq vaikq globos nilmq (BVGN) i5laidq

apskaitos vertinim4, analizuroti teises aktai reglamentuoj antys 5i4 veikl4:' 
| . Lietuvos Respublikos soeialines apsaugos ir darbo ministro 2007 -02-20 isakymas Nr. A1-

46 ,,Del socialines globos nonnq apra5o patvirtinimo";
2. Lietuvos Respublikos i5mokq vaikams 1994-11-03 istatymas Nr. I-621;
3. Elektrenq Seimos namq 2020-01-02 direktoriaus isakymas Nr. (1.)-V-05 ,,Del i3laidq

maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansiniq normatyvrl Elektrenq Seimos

namuo se patvirtinimo" ;

4. Lietuvos Respublikos Salpos pensijq istatymas, 1994-11-29, Nr. l-675;
5. Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2018-12-27 fsakymas Nr. Al-

759 ,,Dd!. Salpos iSmokq skyrimo ir mokejimo nuostatq patvirtinimo".

Veiksmq apra5ymas i5 aktq:
2019 m.liepos 9 d. isigaliojo Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro

2019-07-08 isakymas Nr.Al-386 ,,Del Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro
2007-02-20 isakymo Nr.A1-46,,Del Socialines globos nonnl+ apra5o patvirtinimo" pakeitimo" buvo
patikslintos kai kurios Socialines globos normq nuostatos. PaZymetina, kad Socialines globos

nolmq apra5o 1 priedo 10.6 papunktyje ir 4 priedo ll.2 papunktyje numatla galimybe

bendruomeniniams vaikq globos namams ir grupinio gyvenimo namams patiems nusistatyti i5laidq,

skiriamq bendruomeniniq vaikq globos namuose ir gnipinio gyvenimo namuose gyvenandiq

asmenq savaranki5kumui ugdyi ir (ar) individualiems poreikiams tenkinti (pvz., maistui, higienos

reikmems, drabuliams, neformaliajam Svietimui, kulturiniams renginiams ir pan.), dydi, pasitvirtinti
iSlaidq apskaitos ir kontroles tvark4 ir paskirti darbuotoj4, atsaking4 ur, tinkam4 i5laidq
panaudojim4.

Bendruomeniniams vaikq globos namzlms galimybe patiems nusistatyti i5laidq dydi, jt+

:,



apskaita bei kOntro19 yra nШ matyta,atsiZvelgiant j Jllngtinill Tauttl Vaiko teisill konvenc」 倒e bei

Lictuvos Rcspllblikos vaiko teisiЧ apsaugos pagrindo istatymc pabreをialna reikalavima ValStybei

tittallllai pasiripillti vaikais,linsids bc tew globOs,ir utttihinti jiems aplinkl,kuo artimesn9

もeimos aplil■ai.Tokiu bidu vaikui sudaromos sllygos igyti kiCk imanoma daugiau darbo,namЧ

武 io,biudZeto"雛kymo,pil・kinio ir kitЧ kasdicnialne gyvenime b■ inЧ ll聾dをiЧ,padOsianё iЧ

uをtikrinti jo sa暉霞al■iSkull10 atcity」 c.Bendruomcniniuose vaikll globos namuose vaikas

motyvuaalllas buti kuo savarttkiSkcsnis,ugdant jo savitvarkos gcbaimus(maisto gaminimosi

lgidttius,gyvenalll可 Ч patalpu ir aplil■kos市額kymosi,drabuをiЧ skalbimo,lyginimo,taisymo,
mokymosi naudotis buitinc tccllllika,higicnos priemoniЧ ,maisto prodl■ tu isigゴ im。,naudqimOsi
宙suomeniniu transportu bci trallsporto bilietu iSigttimO igidZius,naudaimosi banko paslaugomis,

ypaこ  elcktroniniu banku, clektroniniais valdZios vatais, lnfolnacinOllnis technologuonlis,

SuSiiusiOmis su iも sil〔Ⅳinimo ir/ar profeslos,kOmpetencttЧ  igttimu,SumOklimu uを paslaugas,

igmokllir mokcsこ iЧ mokaimu ir dekl鉗Ⅳimu,asmens duomenu naud● imuir kt.)。

Lietuvos Respublikos iSmokll valkallls 1994… 11-03 istatymO Nr.I-621 6 straipsnio l d.

numato, kad kickvicnam vaikui nuo gillniino dicnos iki 18 mettl arba iki ncpilnametis vaikas

pripaを istamas emallcipuotu ar sudaro sallttlokQ ir emancipuotanll ar susituokusiam ncpilnamcこ iam

vaikui arba vyresnialll kaip 1 8 mctll asmeniui,jcigu jic mokosi pagal bcndr● o ugdymo programa

(lSkaitallt ir profesinio mokymo iStaigosc besimokallこ ius pagal bendraO ugdymo programa ir pagal

bcndraO ugdymo programl kartu su profcsinio mokymo progralna,iki baigs bendrtto ugdymO
programo,bet nc ilgiau,iki jicms sukよ s21 mctai,skiriama ir mokama l,54 bazines socialines

iSmokos dydttio iこ moka per inencsi.I ααlies rι″αルcJα
“
″θ2θ21-θ I―θl nllmatys,kad kickvicnaln

vaikui nuo gimimo diellos iki 18 mct■ arba iki nepilnalmctis vaikas pripttistamas cmancipuotu ar

sudaro santuokl ir emancipuotanl ar susituokusialn nepilnanletiam vaikui arba vyresnialn kaip 18

mctЧ asmcniui,jeigujic mokosi pagal bendraO ugdymo progralnl(lSkaitant ir profesinio mokymo

iStaigOSC bcsimokallこ ius pagal bcndr● o ugdymo programl ir pagal bendr● o ugdymO progran11

kartu su profesinio mo17mo prOgralna,iki baigs bcndr輌 o ugdymO programり ,bet ne ilgiau,iki
jicms sukaks 21 mctai,skiriama ir mokalna l,8 bazinOs socialinOs iSmokos dydを io iSmoka pcr

mёncsi.1l straipsnio l d.l■ ull■ato,kad vaikui,kuriam globa(1,pyb→ nustatyta gcim衝 e,Seimyn● c,

globos centre ar vaikll globos instituc可 ●e,jO g10bOs(rttybOS)laikOtattiu skirialna ir mokama 4

baziniЧ socialini■ igmokЧ dydZio iSmoka pcr mOnesi。 15 straipsnis numato tai,kad igmokas skiria ir

moka sN市 aldD7biЧ administracttos,VadOvaudamosi Siuo istatymu,ISmokЧ  vaikalns skyrimo ir
mokaimo nuostatais bei socialinёs apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.SiO straipsnio 4 p.

numato,kad globos(r"ybOS)iも mOka giO iStatymo ll straipsnio 2 dal"e nllrOdytam asmeniui,kuris

mokosi Lictllvos Respublikos bcndrao ugdymo mokykl● C,prOfesinio mokymo istaig● C ar

aukもta● C mokD/kl● c,skiria ir moka sa■7ivaldybes,kurios teritorJ● e ra mOkykla,administractta.

Elcktre叫 もeimOs nanl■ 2020…01-02 direkoriaus isakymu Nr。 (1.)¨V-05,,Del iglddu

maitinilnui,Illedikalalcntalns,patalynci ir aprallgai flnansini■ l nonnatyvll ElektrOnllも eilnos nalnuose

patvi■ iniino`` yra patvirtinti l asmeniui pcr dicnl iglaidll maitiniino, llnedikanlcntll, tvarsliavos,

patalynOs,aprangos flnansinius normatンvus,kuriuose nllmatyta pinigЧ paskirstymas:rnaitinilllas―

3,50 Eur,mcdikalnentai,tvarsliava-0,50 Eur,apranga,patalynO-30 Eur,kiSianpinigiai- 15,20

Eur,kitos prckё s-4,30 Eur.

Lietuvos Respublikos 1994-11-29 Salpos pensttЧ  iStatymo Nr.I-675 9 str.ld.nllmato,kad
teisQ gauti Salpos naSlaiё i■ pensiiO tllri mirusi● o arba iStatymu nustatyta tvarka paskelbto mirusiu

asmens vaikai(lvaikiai)。 DOI Salpos naSlaiこ i■ pensttos Skyrimo naSlaiこ iais likusiems vaikalns i

"Sodrご
`galima krciptis mirus vicnaln iζ  tёvЧ (itёVi⇒ ar abiCm tevams(iteviams).Salpos naSlaiё iЧ

pensiia gali b■i Skirialna nuo to momcnto,kai vaikais ig角 a teisQ i jl.Jei l,,SOdrゲ kreipialllasi

vёliau,pen珂 a iSmOkama atgalinc tval・ ka,bct uを ne ilgesni nCi 6 men.laikOtarpi buVusi iki praSymo

su宙sais doklmlclltais patcikimo.H str.n,matOも alpos penstu dydi。 こalpOS naSlaiё iЧ penslos
dydis yra O,5 Salpos pcnsttЧ  baZes dydttiO:l SPB… 132 Ellr,0,5 SPB-66 Eur kiekvicnam vaikui.Kai
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Vyr. socialine darbuotoja Oksana Kovalenko
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