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Vilnius
Projekto rengėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).
Projekto tikslas – perduoti Pabradės vaikų globos namų savininko teises ir pareigas bei ilgalaikį
materialųjį, nematerialųjį turtą Švenčionių raj. savivaldybei.
Dabartinė situacija: Pabradės vaikų globos namų:
 savininko teises ir pareigas įgyvendina SADM.
 ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas nuosavybės teise priklauso valstybei, turtą patikėjimo
teise valdo pati įstaiga. Bendra likutinė vertė – 984,5 eurų.
 dėl nekilnojamojo turto, nuosavybės teise priklausančio valstybei ir patikėjimo teise valdyto įstaigos,
yra priimtas Vyriausybės sprendimas perduoti VĮ Turto bankui, parduodant jį viešajame aukcione.
Pagrindinio pastato išlaikymo kaštus kol kas dengia SADM.
 2019 m. biudžetas – 504 tūkst. eurų, iš jų: 1) valstybės biudžeto lėšos – 424 tūkst. eurų (iš jų: 27 tūkst.
eurų pagrindinio pastato komunalinėms išlaidoms; 23 tūkst. eurų pagrindiniam pastatui administruoti,
prižiūrėti ir išlaikyti); 2) kitos lėšos (vaiko globos (rūpybos) išmokos, savivaldybių už paslaugas
pervestos lėšos, parama) – 80 tūkst. eurų.
Įstaigoje šiuo metu gyvena 14 vaikų, iš jų 3 yra globą pradėję gauti iki 2007 m. (finansuojama valstybės
biudžeto lėšomis). Kitiems vaikams teikiama globa finansuojama iš savivaldybių biudžetų ir iš valstybės
biudžeto lėšų, skirtų vaiko globos (rūpybos) išmokai mokėti. Visi vaikai šiuo metu gyvena 3
bendruomeniniuose vaikų globos namuose, t.y. nuomojamuose gyvenamosios paskirties
namuose/butuose.
Švenčionių raj. savivaldybės taryba sprendimą dėl sutikimo perimti Pabradės vaikų globos namų
savininko teises ir pareigas bei turtą yra priėmusi 2019-03-28.
Projekto esmė. Siūloma:
1) nuo 2019-07-01 Švenčionių raj. savivaldybės nuosavybėn perduoti:
 Pabradės vaikų globos namų savininko teises ir pareigas, kurias įgyvendina SADM.
 valstybei nuosavybės teise priklausantį ir įstaigos šiuo metu patikėjimo teise valdomą ilgalaikį
materialųjį ir nematerialųjį turtą (buhalterinė programa, skalbinių džiovyklės, kopijuoklis,
kompiuterinė įranga, automobiliai ir kt.). Turto sąrašas pridedamas projekto priede.
2) pavesti SADM perduoti Švenčionių raj. savivaldybei lėšas (169 tūkst. eurų 2019 m. II pusmečiui)
įstaigos veiklai užtikrinti. 2020 m. biudžete sumažinti SADM skiriamus asignavimus 338 tūkst. eurų ir
šia suma kasmet (2020-2023 m. laikotarpiu) didinti pajamas Švenčionių raj. savivaldybei įstaigos
veiklai užtikrinti.
Sprendimas perduoti šios įstaigos savininko teises ir pareigas savivaldybei yra susijęs su 2018-06-18
pasitarimo pas Ministrą Pirmininką dėl valstybės biudžeto asignavimų 2019-2021 m. socialinės apsaugos
ir darbo ministro valdymo sričiai sprendimu (protokolo Nr. 11, 3.4 pasiūlymas „Spręsti klausimą dėl
SADM pavaldumo globos namų perdavimo savivaldybėms ir imtis veiksmų, kurie padidintų ilgalaikės
globos srities viešųjų išlaidų efektyvumą“).

Derinimas. Projektas be pastabų suderintas su Vidaus reikalų, Ekonomikos ir inovacijų ministerijomis,
Švenčionių raj. savivaldybės administracija. Teisingumo ministerija informavo, kad pagal kompetenciją
išvados neteiks. Projektas patikslintas pagal Finansų ministerijos siūlymą.
Projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės 2019-06-07 pažymoje
Nr. NV-1612 ir Teisės grupės 2019-06-05 išvadoje Nr. NV-1578 pateiktas pastabas.
Atitiktis Vyriausybės programai. Tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada.
Siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje, prieš tai aptarus tarpinstituciniame pasitarime.

Socialinės politikos grupės patarėja
tel. 8 706 63853, el.p. daiva.buivydaite@lrv.lt

Daiva Buivydaitė-Garbštienė

