
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D.

SPRENDIMO NR. T-155 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ
MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

2021 m. rugpjūčio 5 d. Nr. T-345
Šiauliai

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos  vietos savivaldos  įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir
įgyvendindama  Lietuvos  Respublikos  neįgaliųjų  socialinės  integracijos  įstatymą,  Neįgaliojo
mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
socialinės  apsaugo  ir  darbo  ministro  2021  liepos  1  d.   įsakymu  Nr.  A1-478  „Dėl  Lietuvos
Respublikos  neįgaliųjų  socialinės  integracijos  įstatymo  251 straipsnio  įgyvendinimo“  3  ir  8
punktais, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos
aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. T-155
„Dėl  Šiaulių  miesto  savivaldybės  gyventojų  mokėjimo  už  socialines  paslaugas  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“:

1.1.  Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:
„32.  Asmens  mokėjimo  už  vieną  kalendorinį  mėnesį  teikiamą  trumpalaikę  socialinę  globą

institucijoje dydis yra 80 proc. asmens pajamų. Jei asmeniui teikiama trumpalaikė socialinė globa ir
jį  prižiūrintiems  šeimos nariams suteikiamas  laikinas  atokvėpis,  asmens mokėjimo dydis  neturi
viršyti 50 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių
kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa
šios  kompensacijos  suma  (100  procentų)  skiriama  mokėjimui  už  trumpalaikę  socialinę  globą
padengti. Likusi trumpalaikės socialinės globos kainos dalis socialinės Globos įstaigai padengiama
iš savivaldybės biudžeto lėšų arba savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto  specialiųjų  tikslinių  dotacijų  socialinėms  paslaugoms  organizuoti,  bet  ne  daugiau,  nei
Savivaldybės nustatytas maksimalus socialinės globos išlaidų finansavimo dydis.“

1.2.  Papildyti VII skyriumi ir jį išdėstyti taip:
                                        „VII SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ ASMENINĘ PAGALBĄ

42. Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis nustatomas pinigine išraiška.
43.  Asmens mokėjimo  už  asmeninę  pagalbą  dydis  kiekvienam  asmeniui  nustatomas

individualiai,  įvertinus  jo  finansines  galimybes  mokėti  už  asmeninę  pagalbą  ir  (ar)
asmeniui (šeimai) teikiamas socialines paslaugas. Socialinių paslaugų rūšys nustatytos Socialinių
paslaugų įstatyme, o jų turinys pagal rūšis ir socialinių paslaugų įstaigų tipus apibrėžtas Socialinių
paslaugų  kataloge,  patvirtintame  Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministro
įsakymu.

44.   Asmens  mokėjimo  už  asmeninę  pagalbą  dydis  negali  viršyti  20  procentų  asmeninės
pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnis negu 20 procentų asmens pajamų, nustatytų
ir apskaičiuojamų vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsniu.

45. Asmeniui, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP)
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dydžiai, asmeninė pagalba teikiama nemokamai.
46. Mokėjimo už asmeninę pagalbą, kai asmeniui neteikiamos socialinės priežiūros paslaugos

ar dienos socialinė globa, dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.
47.  Kai  asmeniui,  neteikiamos  socialinės  priežiūros  paslaugos  ar  dienos  socialinė  globa,

mokėjimas už asmeninę pagalbą dydis apskaičiuojamas vertinant tik to asmens, kuriam numatoma
teikti asmeninę pagalbą, pajamas, vadovaudamosi šiomis nuostatomis:

47.1. asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius, bet mažesnės
už 3 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų;

47.2. asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius, bet mažesnės
už 4 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;

47.3. asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius, bet mažesnės
už 5 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų;

47.4. asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo už
asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

48. Asmuo, turintis teisę gauti  asmeninę pagalbą,  turi  teisę tuo pat metu gauti  ir  socialinės
priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą.

49.  Jei asmeniui nustatomas poreikis gauti asmeninę pagalbą ir socialinės priežiūros paslaugas
arba  dienos  socialinę  globą,  asmens  mokėjimo  už  asmeninę  pagalbą  dydis  apskaičiuojamas
vadovaujantis  Aprašo  47  punktu,  atskaičius  mokėjimo  už  socialinės  priežiūros  paslaugas  arba
dienos  socialinę  globą  išlaidas,  apskaičiuojamas  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nustatyta
tvarka.

50.  Asmens  finansinių  galimybių  vertinimas,  pajamos  ir  jų  apskaičiavimas,  atliekamas
vadovaujantis  Neįgaliojo  mokėjimo  už  asmeninę  pagalbą  dydžio  nustatymo  tvarkos  aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugo ir darbo ministro 2021 liepos 1 d.  įsakymu Nr.
A1-478  „Dėl  Lietuvos  Respublikos  neįgaliųjų  socialinės  integracijos  įstatymo  251 straipsnio
įgyvendinimo“.

1.3. Buvusius VII – XI skyrius laikyti atitinkamai VIII – XII skyriais.
1.4. Buvusius 42 – 98  punktus laikyti atitinkamai 51 – 107 punktais.

Savivaldybės meras    Artūras Visockas
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