ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS ELEKTRĖNŲ
SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2014 m. gruodžio 30 d. Nr. TS-312
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų
katalogo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimu Nr. 583 „Dėl
Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Elektrėnų savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Mokėjimo už socialines paslaugas Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašą.
2. Panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. 212
„Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2010
m. spalio 27 sprendimą Nr. TS-221 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Elektrėnų savivaldybėje
tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.“
3. Šis sprendimas įsigalioja 2015-01-01.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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Violeta Šimkūnienė, 58 037

Kęstutis Vaitukaitis

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės tarybos
2014 m. gruodžio 30 d.
sprendimu Nr. TS-312

MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES
PASLAUGAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokėjimo už socialines paslaugas Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) reglamentuoja asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydžio nustatymą,
pagalbos pinigų mokėjimą, asmens (šeimos narių) finansinių galimybių mokėti už socialines
paslaugas vertinimą.
2. Šis Aprašas taikomas mokant už tas socialines paslaugas, kurias planuoja, skiria, kurių
poreikį asmeniui (šeimai) nustato Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bei
socialines paslaugas teikiančios įstaigos vadovo įsakymu paskirti specialistai ir kurių teikimas
finansuojamas iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto ar Elektrėnų savivaldybės biudžetui skiriamų
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms
organizuoti.
3. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai,
atsižvelgiant į asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir asmeniui
(šeimai) teikiamų socialinių paslaugų rūšį. Socialines paslaugas, jų turinį pagal socialinių paslaugų
rūšis apibrėžia Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas socialinės apsaugos ir darbo ministro
įsakymu.
4. Asmens (šeimos) ir socialines paslaugas teikiančios įstaigos tarpusavio teisės ir pareigos,
susijusios su asmens (šeimos) mokėjimu už socialines paslaugas, nustatomos rašytine socialines
paslaugas gaunančio asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo (rūpintojo) ir socialines
paslaugas teikiančios įstaigos sutartimi. Tuo atveju, kai asmuo yra įkurdinamas ne Elektrėnų
savivaldybės tarybos įsteigtose įstaigose, sutartį su įstaiga pasirašo ne tik paslaugų gavėjas (vienas iš
suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas), bet ir Elektrėnų savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vedėjas.
5. Socialinių paslaugų įstaigos lėšas, gautas už socialines paslaugas, apskaito ir naudoja
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
6. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų
įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
II. MOKĖJIMAS UŽ BENDRĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS
7. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos teikiamos
nemokamai.
8. Mokėjimo už konkrečias bendrąsias socialines paslaugas dydis ir jų skyrimo, teikimo
tvarkos tvirtinamos atskirais Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais.
9. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba
asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui)
mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, visos bendrosios socialinės paslaugos
teikiamos nemokamai.
10. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dalį,
asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti
mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.
11. Asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas finansines galimybes,

vadovaudamasis šiuo Aprašu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustato socialines paslaugas
teikiančios įstaigos direktoriaus paskirtas atsakingas darbuotojas.
12. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos teikimu, Elektrėnų savivaldybės socialinės
paramos teikimo komisijos sprendimu asmuo (šeima) gali būti atleidžiamas nuo mokesčio už
bendrąsias socialines paslaugas, arba šis mokestis gali būti sumažinamas.
III. MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ
13. Mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos)
pajamas.
14. Krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą, arba kyla grėsmė
jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, socialinė priežiūra 7 pirmąsias kalendorines
dienas teikiama nemokamai.
15. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba
asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui)
mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, socialinė priežiūra teikiama nemokamai,
išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinės rizikos suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per
kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą, – 5 proc.
asmens pajamų.
16. Mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis asmeniui neturi viršyti 20 procentų asmens
pajamų. Tais atvejais, kai socialinė priežiūra teikiama šeimai, mokėjimo dydis neturi viršyti 20
procentų šeimos pajamų.
17. Šeimos (asmens), kurios pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos
nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų
pajamų trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis nustatomas ne didesnis kaip 5 procentai
šeimos (asmens) pajamų.
18. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens
(vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės
už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.
19. Mokėjimo už konkrečias socialinės priežiūros paslaugas dydis ir jų skyrimo, teikimo
tvarkos tvirtinamos atskirais Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais.
20. Asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą finansines galimybes,
vadovaudamasis šiuo Aprašu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustato socialines paslaugas
teikiančios įstaigos direktoriaus paskirtas atsakingas darbuotojas.
21. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos ar Socialinės paramos skyriaus teikimu,
Elektrėnų savivaldybės asmenų nukreipimo į socialinių paslaugų įstaigas komisijos sprendimu asmuo
(šeima) gali būti atleidžiamas nuo mokesčio už socialinę priežiūrą, arba šis mokestis gali būti
sumažinamas.
IV. PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMAS
22. Pagalbos pinigai mokami asmeniui tais atvejais, kai jam dėl objektyvių priežasčių
negalima tiesiogiai suteikti bendrųjų ar socialinės priežiūros paslaugų, atsižvelgiant į asmens
sveikatos būklę, paslaugų poreikį, gaunamas pajamas, šeiminę padėtį, gyvenamąją vietą.
23. Pagalbos pinigų suma, skiriama gavėjui per mėnesį, yra 0,75 bazinės socialinės išmokos
dydžio. Pagalbos pinigai mokami iš Elektrėnų socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) biudžeto
lėšų.
24. Pagalbos pinigai nemokami pasikeitus gavėjo socialiniam statusui (pasveikus,
įsidarbinus ir pan.), taip pat nustačius, kad šie pinigai naudojami ne pagal paskirtį.
25. Vaikus globojančiai šeimai už vaikų priežiūrą ar globą (rūpybą) gali būti mokami
pagalbos pinigai (priedas fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui), kurių skyrimą ir mokėjimą
reglamentuoja savivaldybės tarybos 2014-09-24 sprendimu Nr. TS – 214 patvirtintas Priedo fiziniam

asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašas.
V. MOKĖJIMAS UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ
26. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.
27. Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos
socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.
28. Asmens, gyvenančio šeimoje, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos
socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.
29. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą
dydis nustatomas proporcingai dienų skaičiui.
30. Tais atvejais, kai asmuo, gaudamas dienos socialinę globą namuose, maitinasi savo
lėšomis, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis mažinamas maitinimosi išlaidų dalimi.
31. Mokėjimo už konkrečias dienos socialinės globos paslaugas dydis ir jų skyrimo, teikimo
tvarkos tvirtinamos atskirais Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais.
32. Asmens (šeimos) mokėjimo už dienos socialinę globą finansines galimybes,
vadovaudamasis šiuo Aprašu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustato socialines paslaugas
teikiančios įstaigos direktoriaus paskirtas atsakingas darbuotojas.
33. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos ar Socialinės paramos skyriaus atsakingo
specialisto teikimu, Elektrėnų savivaldybės asmenų nukreipimo į socialinių paslaugų įstaigas
komisijos sprendimu asmuo gali būti atleidžiamas nuo mokesčio už dienos socialinės globos
paslaugas, arba šis mokestis gali būti sumažinamas.
VI. MOKĖJIMAS UŽ TRUMPALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ
34. Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens
pajamas.
35. Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą
dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos
valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę
kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 proc.) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę
globą padengti. Tais atvejais, kai asmuo, gaudamas trumpalaikę socialinę globą namuose ar įstaigoje
maitinasi savo lėšomis, mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis mažinamas maitinimosi
išlaidų dalimi.
36. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę
globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei.
37. Krizių atvejais, kai socialinės rizikos suaugęs asmuo patiria fizinį ar psichologinį smurtą,
arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, trumpalaikė socialinė
globa 30 kalendorinių dienų teikiama nemokamai.
38. Trumpalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinės rizikos vaikui
teikiama nemokamai.
39. Mokėjimo už konkrečias trumpalaikės socialinės globos paslaugas dydis ir jų skyrimo,
teikimo tvarkos tvirtinamos atskirais Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais.
40. Asmens (šeimos) mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą finansines galimybes,
vadovaudamasis šiuo Aprašu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustato Elektrėnų
savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu paskirtas Socialinės paramos skyriaus
atsakingas specialistas.
41. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos ar Socialinės paramos skyriaus atsakingo
specialisto teikimu, Elektrėnų savivaldybės asmenų nukreipimo į socialinių paslaugų įstaigas
komisijos sprendimu asmuo (šeima) gali būti atleidžiamas nuo mokesčio už trumpalaikės socialinės
globos paslaugas, arba šis mokestis gali būti sumažinamas.

VII. MOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ
42. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas
ir turtą.
43. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi
viršyti 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos
savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos
valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę
kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 proc.) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę
globą padengti.
44. Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje
nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis
per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
45. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą vaikui su negalia dydis nustatomas neatsižvelgiant
į asmens turtą ir neturi viršyti 80 procentų vaiko pajamų. Tais atvejais, kai vaikas su negalia pagal
Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos)
išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 proc.) skiriama mokėjimui už
ilgalaikę socialinę globą padengti.
46. Ilgalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinės rizikos vaikui
teikiama nemokamai.
47. Asmenys, laikinai teisės aktų nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą
teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo paros moka 30
procentų jiems nustatyto mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydžio.
48. Mokėjimo už konkrečias ilgalaikės socialinės globos paslaugas dydis ir jų skyrimo,
teikimo tvarkos tvirtinamos atskirais Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais.
49. Asmens (šeimos) mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas finansines
galimybes bei turto vertinimą, vadovaudamasis šiuo Aprašu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės
aktais, nustato Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu paskirtas Socialinės
paramos skyriaus atsakingas specialistas.
50. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos ar Socialinės paramos skyriaus atsakingo
specialisto teikimu, Elektrėnų savivaldybės asmenų nukreipimo į socialinių paslaugų įstaigas
komisijos sprendimu asmuo gali būti atleidžiamas nuo mokesčio už ilgalaikės socialinės globos
paslaugas, arba šis mokestis gali būti sumažinamas.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
51. Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės vertinamos ir pajamos apskaičiuojamos
vadovaujantis šiuo Aprašu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimu Nr. 583 „Dėl
Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
52. Asmens turtas vertinamas vadovaujantis šiuo Aprašu ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006-06-14 nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo
patvirtinimo“ X skirsniu.
__________________________

