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VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO 

PROGRAMA 
(programos pavadinimas) 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2015-ieji metai 

Asignavimų valdytojai 

ir priemonių vykdytojai 

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Kodas 1902317

30 
 

Programos kodas  06 

     Programos parengimo argumentai 

Programa tęstinė, ji skirta vykdyti savarankiškąsias savivaldybės ir valstybines (valstybės 

perduotas savivaldybėms) funkcijas, susijusias su išmokų, kompensacijų skyrimu ir mokėjimu, 

mokinių nemokamam maitinimui ir parūpinimui mokinio reikmėmis. Programa siekiama užtikrinti 

priešmokyklinio amžiaus vaikams iš nepasiturinčių šeimų socialinę paramą 

Savivaldybės ilgalaikis 

prioritetas (pagal 

strateginį plėtros planą) 

Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenei 

kūrimas 

Kodas III 

Šia programa 

įgyvendinamas įstaigos 

strateginis tikslas 

Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas 

paslaugas 

Kodas 02 

Programos tikslas 
Teikti socialinę (finansinę) paramą Visagino 

savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių 

paslaugų plėtrą bendruomenėje ir aprūpinti 

mokinius mokinio reikmenimis 

Kodas 01 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas 

 

Įgyvendinant tikslą, numatoma teikti nemokamą maitinimą priešmokyklinio amžiaus vaikams 

pagal Visagino savivaldybės administracijos nurodymus. 

 

02 uždavinys. Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą 
 

Uždaviniui įvykdyti numatytos priemonės: 

06.01.02.08 Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus skyrimas 

 

2015 m. planuojama nemokamai maitinti ir aprūpinti mokinio reikmėmis 10 priešmokyklinio 

amžiaus vaikų.  

Produkto kriterijus: 

P-06-02-01 Bus organizuojamas lengvatinis maitinimas 10 priešmokyklinio amžiaus vaikų. 

 

Rezultato kriterijai: 

R-06-02-01 10 priešmokyklinio amžiaus vaikų gaus nustatytą valstybės paramą 
 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas 

Įgyvendinus šią programą priešmokyklinio amžiaus vaikai laiku gaus jiems numatytą valstybės 



2 

paramą. 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai 

Programa finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų (SB(D)) 

Veiksmai, numatyti Visagino savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su 

aprašoma programa 

3.1.3. uždavinys Plėtoti socialinių paslaugų, pritaikytų savivaldybės gyventojų poreikiams, 

sistemą  

 

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai 

LR Švietimo įstatymas, LR Biudžetinių įstaigų įstatymas, LR socialinės paramos mokiniams 

įstatymas, LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, LR Vyriausybės nutarimai, Visagino 

savivaldybės tarybos sprendimai ir kiti norminiai aktai. 

Kita svarbi informacija 

Programa sudaro galimybę vykdyti kitas programas. 
_________________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Visagino savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus vedėja 

 

Jolita Zabulytė 
 (už programos koordinavimą atsakingas asmuo) 
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