KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS TEIKIMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2013 m. gruodžio 19 d. Nr. T-379
Kelmė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504, 2013; Nr. 126-6413) 18 straipsnio 1 dalimi, 6
straipsnio 43 punktu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams statymo (Žin., 2011, Nr. 155-7353, 2013; Nr. 126-6414) 3 straipsniu, 4 straipsnio 1
dalies 2 punktu, 22 straipsnio 1 dalimi, 23 straipsniu, Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m.
gegužės 24 d. sakymu Nr. A1-255, 13.9 punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n –
d ž i a:
1. Patvirtinti Socialinės pašalpos teikimo Kelmės rajono savivaldybės gyventojams
tvarkos aprašą (pridedama).
2. Laikyti netekusiais galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29
d. sprendimą Nr. T-179 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims skyrimo ir mokėjimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo
patvirtinimoį ir 2008 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T-358 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2008
m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-179 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms
šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skyrimo ir mokėjimo Kelmės rajono savivaldybėje
tvarkos aprašo patvirtinimoį patvirtintos tvarkos aprašo dalinio pakeitimoį.
3. Nustatyti, kas šis sprendimas sigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos statymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras

Vaclovas Andrulis
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PATVIRTINTA
Kelmės rajono
savivaldybės tarybos
2013 m. gruodžio 19 d.
sprendimu Nr. T-379
SOCIALINĖS PAŠALPOS TEIKIMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠAS
I. BEDROSIOS NUOSTATOS
1. Socialinės pašalpos teikimo Kelmės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas
(toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarką,
pagrindus, kuriems esant socialinė pašalpa didinama, mažinama, sustabdomas, nutraukiamas ar
atnaujinamas jos mokėjimas, socialinė pašalpa skiriama ne visiems bendrai gyvenantiems asmenims
arba ji skiriama kitais atvejais; socialinės pašalpos teikimo nepinigine forma būdus; socialinę
pašalpą gaunančių asmenų teises ir pareigas; savivaldybės administracijos ir bendruomeninių
organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių
organizacijų atstovų, ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės narių, ir (ar) seniūnaičių, ir (ar)
kitų suinteresuotų asmenų teises ir pareigas teikiant socialinę pašalpą.
2. Socialinę pašalpą Kelmės rajono savivaldybė teikia vykdydama savarankiškąją
savivaldybės funkciją, kuri yra finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Socialinei pašalpai
administruoti skiriami 6 procentai socialinei pašalpai skirtų lėšų, iš jų 2,5 procentai Socialinės
paramos skyriui ir 3,5 procentai seniūnijų specialistams socialiniam darbui.
3. Vykdant savarankiškąją savivaldybės funkciją socialinė pašalpa teikiama vadovaujantis
šiais principais:
3.1. bendradarbiavimo ir dalyvavimo. Socialinės pašalpos teikimas remiasi asmenų, kurie
kreipiasi dėl piniginės socialinės paramos, bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų,
savivaldybės, valstybės institucijų ir staigų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;
3.2. prieinamumo. Socialinė pašalpa teikiama taip, kad būtų užtikrintas piniginės socialinės
paramos prieinamumas nepasiturintiems gyventojams kuo arčiau jų gyvenamosios vietos;
3.3. socialinio teisingumo ir veiksmingumo. Socialinė pašalpa teikiama siekiant sudaryti
sąlygas gauti paramą tada, kada jos labiausiai reikia, didinti motyvaciją integruotis darbo rinką ir
išvengti skurdo spąstų bei racionaliai naudojant turimus išteklius;
3.4. visapusiškumo. Socialinė pašalpa teikiama derinant ją su socialinėmis paslaugomis, vaiko
teisių apsauga, užimtumu, sveikatos priežiūra, švietimu ir ugdymu;
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3.5. lygių galimybių. Socialinė pašalpa teikiama užtikrinant nepasiturinčių gyventojų lygybę,
nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, sitikinimų ar
pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.
4. Vykdant savarankiškąją savivaldybės funkciją socialinė pašalpa teikiama taikant Piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams statymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2013, Nr. 572861) (toliau – statymas) nuostatas tiek, kiek jų nereglamentuoja Tvarkos aprašas.
5. Tvarkos aprašas taikomas asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir faktiškai
gyvenantiems deklaruotoje gyvenamojoje vietoje ar nuomojantiems būstą Kelmės rajono
savivaldybėje arba trauktiems gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
II. KREIPIMASIS DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS
6. Dėl socialinės pašalpos bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo
kreipiasi

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau –

Socialinės paramos skyrius) arba jų deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.
7. Kreipdamasis dėl socialinės pašalpos, asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinant
dokumentą, Vyriausybės ar jos galiotos institucijos patvirtintos formos prašymą-paraišką ir jos
priedus (toliau – prašymas-paraiška) ir prašyme-paraiškoje nurodo socialinei pašalpai skirti ir
apskaičiuoti būtinus duomenis:
7.1. apie save ir bendrai gyvenančius asmenis;
7.2. veiklos pobūd ;
7.3. turimą turtą, nurodytą statymo 14 straipsnio 1 dalies 6–11 punktuose, ir 2 dalyje
nurodyto turto vertę;
7.4. gaunamas pajamas;
7.5. kitą piniginei socialinei paramai gauti būtiną informaciją.
8. Prie prašymo-paraiškos pridedamos bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio
asmens pažymos apie statymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius
iki mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, arba, jeigu pajamų šaltinis yra pasikeitęs arba tą
mėnes , nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir
daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnes gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama
socialinė pašalpa, išskyrus atvejus, kai savivaldybės administracija duomenis gauna iš valstybės ir
žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Visų prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų
teisingumą prašymą-paraišką pateikęs asmuo patvirtina savo parašu.

D:\Dokumentai\Tarybos_sprendimai\T1-392.doc

3
9. Prašymą-paraišką pateikęs asmuo pateikia duomenis apie mėnesio, einančio prieš prašymoparaiškos pateikimo mėnes , paskutinę dieną turimą turtą, nurodytą statymo 14 straipsnyje, ir tai
patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai savivaldybės administracija duomenis gauna iš
valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Šie duomenys, jeigu nėra
pasikeitimų, pateikiami kas 12 mėnesių. Šiam terminui pasibaigus, socialinės pašalpos teikimo
laikotarpiu iki paramos teikimo laikotarpio pabaigos naujų duomenų apie turimą turtą pateikti
nereikia.
10. Turto, nurodyto statymo 14 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose, vertę nustato Socialinės
paramos skyriaus vyriausieji specialistai išmokoms arba seniūnijų specialistai socialiniam darbui,
vadovaudamiesi Vyriausybės ar jos galiotos institucijos parengta metodika ir Vyriausybės ar jos
galiotos institucijos patvirtintomis žemės ūkio produkcijos sąlyginėmis vertėmis.
11. Socialinės paramos skyrius ar seniūnija gautą prašymą-paraišką socialinei pašalpai gauti
užregistruoja prašymo-paraiškos pateikimo dieną ir prašymą-paraišką pateikusiam asmeniui teikia
informacin lapel . Jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, informacija apie trūkstamus
dokumentus rašoma informacin lapel . Socialinei pašalpai gauti trūkstami dokumentai pateikiami
ne vėliau kaip per mėnes nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai pajamos
socialinei pašalpai gauti apskaičiuojamos statymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka.
Kai pajamos socialinei pašalpai gauti apskaičiuojamos statymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte
nustatyta tvarka, socialinei pašalpai gauti trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 2
mėnesius nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Jeigu asmuo nustatytu laiku nepateikia
trūkstamų dokumentų, Socialinės paramos skyrius iki mėnesio pabaigos priima sprendimą neteikti
socialinės pašalpos.
12. Prašymas-paraiška gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės
elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą.
13. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga ir prašymasparaiška pateikiami elektroniniu būdu, asmuo turi nurodyti, kokios staigos gali patvirtinti jo
prašyme-paraiškoje pateiktą informaciją. Asmuo, pateikdamas prašymą-paraišką elektroniniu būdu,
patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos
teisės aktuose.
14. Prašymas-paraiška socialinei pašalpai gauti pateikiama iki mėnesio 25 dienos Kelmės
mieste, iki mėnesio 20 d. – seniūnijose, kad sprendimas jiems dėl paramos skyrimo būtų priimamas
kreipimosi mėnes .
15. Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas yra vienas iš dokumentų teisei

piniginę

socialinę paramą nustatyti.
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III. PAJAMŲ SOCIALINEI PAŠALPAI GAUTI APSKAIČIAVIMAS
16. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens mėnesio pajamos socialinei
pašalpai gauti apskaičiuojamos:
16.1. pagal vidutines 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa,
pajamas, nurodytas statymo 17 straipsnyje;
16.2. pagal mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, pajamas, jeigu bent vieno iš
bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis, palyginti su 3
praėjusiais mėnesiais, pasikeitė arba tą mėnes , nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, yra gauta
vienkartinė išmoka (premija, vienkartinė netekto darbingumo kompensacija, išeitinė išmoka,
išmokėta nutraukus darbo sutart , išeitinė išmoka atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui ir
kitos faktiškai gautos vienkartinės pajamos, išskyrus kompensaciją už nepanaudotas atostogas)
(toliau – vienkartinė išmoka) ar iš karto už 2 ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnes gaunamos
pajamos arba pasikeitė bendrai gyvenančių asmenų sudėtis ar vieno gyvenančio asmens šeiminė
padėtis.
17. Tvarkos aprašo 7.1.2 punkte nustatyta tvarka netaikoma, jeigu per 3 praėjusius mėnesius
iki mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, buvo gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už 2 ir
daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnes gaunamos pajamos.
18. Jeigu vienam iš bendrai gyvenančių asmenų socialinė pašalpa pagal statymo 8 straipsnio
5 dalies 2, 5 ar 6 punktą neteikiama, apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų vidutines mėnesio
pajamas, jam tenkanti pajamų dalis iš bendrai gyvenančių asmenų pajamų atimama ir socialinė
pašalpa skiriama likusiems bendrai gyvenantiems asmenims.
19. Jeigu vienam iš bendrai gyvenančių asmenų socialinė pašalpa pagal statymo 8 straipsnio
5 dalies 1, 3 ar 4 punktą neteikiama, apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų vidutines mėnesio
pajamas, šio asmens gaunamos pajamos bendrai gyvenančių asmenų pajamas ne skaitomos ir jam
tenkanti pajamų dalis nenustatoma, o socialinė pašalpa skiriama likusiems bendrai gyvenantiems
asmenims.
IV. SOCIALINĖS PAŠALPOS TEIKIMAS, SKYRIMAS IR IŠMOKĖJIMAS
20. Socialinė pašalpa gali būti teikiama:
20.1. pinigais išmokant už kiekvieną praėjus mėnes per bankus einamojo mėnesio 11–18 d.
pagal Socialinės paramos skyriaus sudarytus žiniaraščius.
20.2. nepinigine forma:
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20.2.1. socialinėmis kortelėmis, skirtomis pirkti parduotuvėse;
5
20.2.2. maitinimo talonais, skirtais maitintis labdaros valgyklose;
20.2.3. paslaugomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų statymu
20.2.4. apmokant vaikų ( vaikių) maitinimo išlaidas mokyklose ar dienos centruose,
20.2.5 apmokant suaugusių asmenų gydymosi nuo priklausomybių ir (ar) tuberkuliozės ligų
išlaidas;
20.2.6. apmokant būsto nuomos, elektros, komunalines ir kitas būsto išlaikymo išlaidas šias
paslaugas teikiančioms monėms;
20.2.7. maisto produktais, drabužiais, avalyne, higienos reikmėmis ir kitomis vaikams
būtinomis prekėmis;
20.2.8. apmokant vaikų išlaikymo išlaidas ikimokyklinėse staigose;
20.2.9. sumokant už dokumentų sutvarkymą;
20.2.10. pavedant socialiniams darbuotojams dalyvauti perkant iš skiriamos socialinės
pašalpos asmenims maisto produktus, drabužius ir kitas reikalingas prekes bei apmokant kitas
reikalingas paslaugas;
20.3. pinigais ir (ar) nepinigine forma bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems
gyvenantiems asmenims, patyrusiems socialinę riziką, Kelmės rajono savivaldybės tarybos
nustatyta tvarka. Socialinės pašalpos dydis pinigais negali viršyti 50 procentų paskirtos socialinės
pašalpos dydžio.
21. Socialinė pašalpa skiriama 3 mėnesiams arba 1 mėnesiui nuo prašymo-paraiškos
pateikimo mėnesio pirmos dienos, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu bendrai
gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę šią pašalpą.
22. Pasibaigus paskirtos socialinės pašalpos teikimo laikotarpiui, dėl tolesnio jos skyrimo
bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę kreiptis per 2 mėnesius su
prašymu-paraiška ir pateikti naujus dokumentus ir duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis arba
vieną gyvenant asmen bei jų (jo) pajamas. Socialinė pašalpa skiriama nuo prašymą-paraišką
pateikusio asmens nurodyto vieno iš 2 mėnesių, einančių po socialinės pašalpos gavimo laikotarpio
pabaigos, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl
socialinės pašalpos ir sprendimo priėmimo metu, taip pat laikotarpiu, už kur skiriama socialinė
pašalpa, turi teisę gauti socialinę pašalpą.
23. Jeigu pasibaigus paskirtos socialinės pašalpos teikimo laikotarpiui kreipiamasi vėliau kaip
po 2 mėnesių nuo anksčiau paskirtos socialinės pašalpos teikimo laikotarpio pabaigos, socialinė
pašalpa skiriama nuo prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio pirmos dienos.
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24. Socialinė pašalpa gali būti skiriama trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu yra
žinoma, kad per tą laikotarp bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo neteks
6
teisės

socialinę pašalpą arba socialinės pašalpos dydis pasikeis (dėl bendrai gyvenančių asmenų

sudėties arba vieno gyvenančio asmens šeiminės padėties, pajamų šaltinio (bet ne jo dydžio)
pasikeitimo, bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui pradėjus gauti
ilgalaikės socialinės globos paslaugas socialinės globos staigoje ir kita).
25. Jeigu socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu jos dydis pasikeitė (dėl bendrai gyvenančių
asmenų sudėties arba vieno gyvenančio asmens šeiminės padėties, pajamų šaltinio (bet ne jo
dydžio) pasikeitimo, bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui pradėjus
gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas socialinės globos staigoje ir kita), paskirta socialinė
pašalpa skiriama iš naujo nuo kito mėnesio po aplinkybės pasikeitimo.
26. Jeigu dėl socialinės pašalpos kreipiamasi tą mėnes , kur pasikeičia bent vieno iš bendrai
gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis arba yra gauta vienkartinė
išmoka ar už 2 ar daugiau mėnesių iš karto išmokėtos kas mėnes gaunamos pajamos, socialinė
pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui skiriama tik tam
mėnesiui.
27. Jeigu vienas gyvenantis asmuo arba vienas iš bendrai gyvenančių asmenų laikotarpiu, už
kur skiriama ir (ar) mokama socialinė pašalpa, nutraukė registraciją Lietuvos teritorinėje darbo
biržoje ar kitos valstybės valstybinėje darbinimo tarnyboje, išskyrus sidarbinimo atvej , arba
registracija Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje darbinimo tarnyboje
jam buvo nutraukta, socialinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam
asmeniui neskiriama arba paskirtosios mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio po šių aplinkybių
atsiradimo. Šiems asmenims, kai jie yra statymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyti asmenys,
socialinė pašalpa skiriama, jeigu jie ne trumpiau kaip 3 mėnesius registruojasi Lietuvos teritorinėje
darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje darbinimo tarnyboje.
28. Neteikti socialinės pašalpos ar nutraukti jos teikimą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys
arba vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą būste arba j išsinuomoja, bet jame
faktiškai negyvena.
29. Sprendimas dėl socialinės pašalpos priimamas nurodant statymo 8 straipsnio 1 dalies
sąlygą (sąlygas), kuriai (kurioms) esant socialinė pašalpa paskirta ne vėliau kaip per mėnes nuo
prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Jeigu reikalingi papildomi
duomenys, rodantys bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens teisę

socialinę

pašalpą, tikrinimo laikotarpiu socialinė pašalpa neskiriama.
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30. Prašymą-paraišką pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl socialinės pašalpos skyrimo
yra informuojamas Socialinės paramos skyriaus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo
priėmimo asmens prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu. Jeigu socialinė pašalpa
neskiriama, per 20 darbo dienų informuojama raštu nurodant neskyrimo priežastis. Asmeniui
pageidau7
jant pateikti dokumentai grąžinami prašymą-paraišką pateikusiam asmeniui, o jo byloje paliekamos
šių dokumentų kopijos.
31. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga,
savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą dėl elektroniniu būdu pateikto prašymo-paraiškos,
tą pačią dieną priimtą sprendimą pateikia elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos
stebėsenos modulyje.
32. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui socialinės pašalpos
teikimo laikotarpiu pakeitus deklaruotą gyvenamąją vietą arba nuomojamą būstą, Kelmės
savivaldybėje socialinės pašalpos teikimas nutraukiamas išmokėjus už tą mėnes , kur buvo pakeista
deklaruota gyvenamoji vieta (jei gyvenamosios vietos neturi, – savivaldybė, kurios teritorijoje
gyveno) arba nuomojamas būstas.
33. Socialinė pašalpa išmokama už kiekvieną praėjus mėnes .
34. Paskirta, bet laiku neatsiimta socialinė pašalpa išmokama arba neišmokama, jeigu dėl jos
buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paskutinio mėnesio, už kur socialinė pašalpa buvo
paskirta, pagal seniūnijos pateiktą buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto išvadas.
35. Mirus asmeniui, kurio vardu bendrai gyvenantiems asmenims mokama socialinė pašalpa,
šiems bendrai gyvenantiems asmenims paskirta ir iki kito mėnesio po jo mirties neišmokėta pašalpa
ir (ar) kompensacijos, jeigu dėl jų buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 3 mėnesius po socialinę pašalpą
gavusio asmens mirties dienos, išmokamos mirus j laidojusiam vienam iš bendrai gyvenančių
asmenų, pateikus laisvos formos prašymą ir mirties liudijimo originalą, o jeigu tokio bendrai
gyvenančio asmens nėra, pervedamos

vaiko ( vaikio) ar vaikų ( vaikių) vardu atidarytą sąskaitą

banke. Mirus vienam gyvenančiam asmeniui, socialinės pašalpos teikimas nutraukiamas nuo jo
mirties mėnesio pirmos dienos, o už praėjus laikotarp paskirta ir neatsiimta socialinė pašalpa
neišmokama.
36. Jeigu bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui apskaičiuota
socialinė pašalpa yra mažesnė kaip 5 litai, socialinė pašalpa neišmokama.
37. Neteisėtai gautos socialinės pašalpos išieškojimas:
37.1. nustačius, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo socialinę
pašalpą gavo neteisėtai, nes kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu pateikė neteisingus duomenis
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apie turtą, gaunamas pajamas, bendrai gyvenančius asmenis arba kitus duomenis, reikalingus
socialinei pašalpai skirti, arba paramos teikimo laikotarpiu per mėnes nepranešė apie materialinės
padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčias takos teisei

socialinę pašalpą arba

socialinės pašalpos dydžiui, bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi grąžinti
neteisėtai gautą pinigų sumą arba ją sumokėti dalimis;
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37.2. negrąžinta neteisėtai gauta socialinė pašalpa išskaičiuojama vadovaujantis Socialinės
paramos skyriaus vedėjo priimtu sprendimu iš socialinę pašalpą gaunančiam asmeniui paskirtos
socialinės pašalpos sumos išskaičiuojant ne daugiau kaip po 20 procentų mokėtinos sumos per
mėnes , jeigu nėra socialinę pašalpą gaunančio asmens raštu pateikto sutikimo išskaičiuoti didesnę
mokėtinos sumos dal per mėnes ar visą mokėtiną sumą;
37.3. dėl Socialinės paramos skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, kaltės neteisėtai išmokėtos piniginės socialinės paramos lėšos išieškomos Lietuvos
Respublikos statymų nustatyta tvarka.
V. SOCIALINĘ PAŠALPĄ GAUNANČIŲ ASMENŲ PAREIGOS
38. Socialinę pašalpą gaunantys nepasiturintys gyventojai privalo:
38.1. išnaudoti visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes (sudaryti teismo patvirtintą
sutart dėl vaiko ( vaikio) materialinio išlaikymo, kreiptis Vaikų išlaikymo fondo administratorių,
gauti teisės aktais nustatytas priklausančias išmokas ir (ar) pašalpas ir kita);
38.2. pagal Vyriausybės ar jos galiotos institucijos patvirtintą prašymo-paraiškos formą ir jos
priedus pateikti visą ir teisingą informaciją, rodančią bendrai gyvenančių asmenų arba vieno
gyvenančio asmens teisę gauti socialinę pašalpą, ir būtinus socialinei pašalpai gauti dokumentus;
38.3. per mėnes pranešti apie materialinės padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes,
turinčius takos teisei socialinę pašalpą arba socialinės pašalpos dydžiui;
38.4. Socialinės paramos skyriaus reikalavimu deklaruoti turimą turtą ( skaitant gaunamas
pajamas) Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo statymo (toliau – Gyventojų turto
deklaravimo statymas) nustatyta tvarka;
38.5. sudaryti seniūnijų specialistams socialiniam darbui, Socialinės paramos skyriaus
vyriausiesiems specialistams išmokoms ir kitiems darbuotojams bei seniūnijų socialinės paramos
klausimams spręsti komisijų nariams galimybę tikrinti gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;
38.6. dalyvauti savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje
Vyriausybės ar jos galiotos institucijos nustatyta tvarka.
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VI. SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGOS IR TEISĖS TEIKIANT
SOCIALINĘ PAŠALPĄ
39. Socialinės paramos skyrius, teikdamas socialinę pašalpą, privalo:
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39.1. 6 mėnesius socialinę pašalpą skirti tik vaikui ( vaikiui) ar vaikams ( vaikiams), skaitant
pilnamečius vaikus ( vaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo
bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, iš nelegalaus darbo
kontrolę ir prevenciją vykdančių ar kitų institucijų gavus informacijos apie socialinės pašalpos
teikimo laikotarpiu nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas ir (ar) nelegalų darbą, neteisėtą veiklą,
susijusią su pajamų gavimu;
39.2. 6 mėnesius neteikti socialinės pašalpos ar 6 mėnesiams nutraukti jos teikimą vienam
gyvenančiam asmeniui, iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių ar kitų institucijų
gavus informacijos apie piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu nelegaliai gautas ar
gaunamas pajamas ir (ar) nelegalų darbą, neteisėtą veiklą, susijusią su pajamų gavimu;
39.3. kilus pagr stų tarimų dėl prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų apie turimą turtą ir
gaunamas pajamas, kad yra pateikti neteisingi duomenys arba jie nuslepiami, pareikalauti, kad
bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo deklaruotų turtą ( skaitant gaunamas
pajamas) Gyventojų turto deklaravimo statymo nustatyta tvarka, ir informuoti nelegalaus darbo
kontrolę ir prevenciją vykdančias institucijas dėl galimai nelegaliai gautų ar gaunamų pajamų ir (ar)
nelegalaus darbo ar neteisėtos veiklos, susijusios su pajamų gavimu;
39.4. kilus pagr stų tarimų dėl prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų apie turimą turtą ir
gaunamas pajamas, tikrinti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo
sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio
pagrindu piniginė socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama ar nutraukiamas jos mokėjimas;
39.5. kilus pagr stų tarimų dėl prašyme paraiškoje pateiktų duomenų, reikalauti papildomų
dokumentų, rodančių bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę

piniginę

socialinę paramą;
39.6. nereikalauti iš piniginę socialinę paramą gaunančių bendrai gyvenančių asmenų arba
vieno gyvenančio asmens iš naujo pateikti tų duomenų, kurie iki pakartotinio kreipimosi yra
nepasikeitę.
40. Socialinės paramos skyrius, teikdamas piniginę socialinę paramą, turi teisę:
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40.1. darbingus nedirbančius (taip pat savarankiškai nedirbančius) ar dirbančius (taip pat
savarankiškai dirbančius), atsižvelgiant
amžiaus

asmenis,

gaunančius

darbo laiko ar veiklos trukmę, nesimokančius darbingo

socialinę

pašalpą

bendra

statymo

nustatyta

tvarka

ir

nedalyvaujančius aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, Vyriausybės ar jos galiotos
institucijos nustatyta tvarka pasitelkti visuomenei naudingai veiklai atlikti. Visuomenei naudingos
veiklos trukmę nustato Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas ir seniūnijos
specialistas socialiniam darbui. Visuomenei naudingos veiklos atlikimo laiką nustato visuomenei
naudingos veiklos organizatorius.
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Visuomenei naudingų darbų veiklos trukmė proporcinga piniginės socialinės paramos dydžiui.
Viena valanda visuomenei naudingų darbų atitinka 25 Lt išmokėtos piniginės socialinės paramos
dyd nedirbančiam suagusiam šeimos nariui. Visuomenei naudingai veiklai nepasitelkiami ne galūs
asmenys, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis;
40.2. 3 mėnesius socialinę pašalpą skirti tik vaikui ( vaikiui) ar vaikams ( vaikiams),
skaitant pilnamečius vaikus ( vaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir
laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos,
pasirenkant ar derinant jos teikimo formą (formas) (pinigais ir (ar) nepinigine forma), jeigu bent
vienas iš bendrai gyvenančių asmenų nevykdo statymo 25 straipsnio 2 punkte nustatytos pareigos
ir (ar) nevykdo 25 straipsnio 3 punkte nustatytos pareigos, išskyrus atvej , kai dėl šio punkto
nuostatos nevykdymo nesusidarė socialinės pašalpos permoka – išmokėta ne didesnė negu
apskaičiuota, vertinus atsiradusias aplinkybes, socialinė pašalpa;
40.3. 3 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos ar 3 mėnesiams nutraukti jos teikimą
vienam gyvenančiam asmeniui, jeigu jis nevykdo statymo 25 straipsnio 2 punkte nustatytos
pareigos ir (ar) nevykdo 25 straipsnio 3 punkte nustatytos pareigos, išskyrus atvej , kai dėl šio
punkto nuostatos nevykdymo nesusidarė socialinės pašalpos permoka – išmokėta ne didesnė negu
apskaičiuota, vertinus atsiradusias aplinkybes, socialinė pašalpa;
40.4. jeigu bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų nevykdo statymo 25 straipsnio 1, 4, 5
ir 6 punktuose nustatytų pareigų, socialinę pašalpą skirti tik vaikui ( vaikiui) ar vaikams
( vaikiams), skaitant pilnamečius vaikus ( vaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo
programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo
1 dienos, pasirenkant ar derinant jos teikimo formą (formas) (pinigais ir (ar) nepinigine forma), iki
pareigos bus vykdytos;
40.5. jeigu vienas gyvenantis asmuo nevykdo statymo 25 straipsnio 1, 4, 5 ir 6 punktuose
nustatytų pareigų, socialinės pašalpos neteikti ar nutraukti jos teikimą, iki pareigos bus vykdytos;
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40.6. 6 mėnesius neteikti socialinės pašalpos, jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno
gyvenančio asmens turimų piniginių lėšų dydis viršija statymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytą
piniginių lėšų normatyvą;
40.7. 6 mėnesius neteikti socialinės pašalpos, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas
gyvenantis asmuo per 6 mėnesius iki kreipimosi dėl socialinės pašalpos perleido nuosavybėn kitam
asmeniui

statymo 14 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose nurodytą turtą ir kreipdamiesi

(kreipdamasis) dėl socialinės pašalpos prašyme-paraiškoje nenurodė gautų piniginių lėšų ar už jas
sigyto naujo turto;
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40.8. 6 mėnesius neteikti socialinės pašalpos ar 6 mėnesiams nutraukti jos teikimą vienam
gyvenančiam asmeniui arba bendrai gyvenantiems asmenims, vykdantiems individualią veiklą ir
(ar) nekilnojamųjų daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą, kuriems ilgiau kaip 6 mėnesius buvo
teikiama socialinė pašalpa, jeigu jie prašyme-paraiškoje nurodo, kad šiuo laikotarpiu iš vykdomos
veiklos gavo mažesnes kaip minimalioji mėnesinė alga vidutines pajamas per mėnes . Šiuo atveju
socialinė pašalpa gali būti skiriama vaikams, skaitant pilnamečius vaikus ( vaikius), kai jie mokosi
pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos
iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos. Išskirtiniais atvejais, kai vienas gyvenantis asmuo arba bendrai
gyvenantys asmenys vykdo individualią veiklą nustatytomis dienomis, jie prašyme-paraiškoje
nurodo, kad šiuo laikotarpiu iš vykdomos veiklos gavo pajamas, ne mažesnes už minimaliąją
mėnesinę algą proporcingai dirbtam laikui;
40.9. 12 mėnesių neteikti socialinės pašalpos ar 12 mėnesių nutraukti jos mokėjimą, jeigu
bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu
nuosavybės teise gijo privalomą registruoti turtą, kurio vertė didesnė kaip piniginių lėšų
normatyvas, nustatytas statymo 16 straipsnio 5 dalyje, arba nuosavybės teise turimą privalomą
registruoti turtą perleido nuosavybėn kitam asmeniui už lėšų sumą, mažesnę kaip pusė šio turto
vertės, apskaičiuotos vadovaujantis statymo 20 straipsnio 5 dalimi;
40.10. nutraukti socialinės pašalpos teikimą vienam gyvenančiam asmeniui nuo kito mėnesio
ir 3 mėnesius neteikti socialinės pašalpos, o bendrai gyvenantiems asmenims – nuo kito mėnesio
perskaičiuoti socialinę pašalpą ir 3 mėn. pašalpą skirti tik vaikams, gavus informaciją iš policijos
komisariato, kad socialinės pašalpos gavėjas arba vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, socialinės
pašalpos teikimo laikotarpiu buvo sulaikytas neblaivus viešoje vietoje arba kilus konfliktui buityje
vartojant alkoholinius gėrimus, kai dėl to buvo kviečiama policija namus.
40.11. 6 mėnesius neteikti socialinės pašalpos vienam gyvenančiam asmeniui arba bendrai
gyvenantiems asmenims, jei vienas iš šeimos narių ar vienas gyvenantis asmuo verčiasi nelegalia
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prekyba kontrabandinėmis cigaretėmis, alkoholiu, benzinu ar dyzeliniu kuru ir už tai yra baustas
administracine nuobauda.
41. Neteikti socialinės pašalpos bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam
asmeniui, jeigu:
41.1. jie nemoka vietinės rinkliavos mokesčių už komunalinių atliekų tvarkymą. Socialinė
pašalpa skiriama sumokėjus ne mažiau kaip 20 procentų turimos skolos ir sudarius skolos
mokėjimo grafiką su paslaugas teikiančia staiga nuo skolos sumokėjimo mėnesio pirmos dienos;
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41.2. yra skola už socialinio būsto suvartotą elektrą. Socialinė pašalpa skiriama sumokėjus ne
mažiau kaip 20 procentų turimos skolos ir sudarius skolos mokėjimo grafiką, nuo skolos
sumokėjimo mėnesio pirmos dienos;
41.3. yra skola už socialinio būsto nuomą daugiau kaip 2 mėnesius;
41.4. nesumokėtas žemės nuomos mokestis. Sumokėjus mokest socialinė pašalpa skiriama
nuo skolos sumokėjimo mėnesio pirmos dienos;
41.4. jiems paskirta socialinė pašalpa, tačiau dėl vaikų nepriežiūros jų vaikai (vaikas)
apgyvendinti kūdikių namuose, vaikų globos namuose, pas globėją ir kt., socialinė pašalpa tėvams
nemokama;
41.5. iš atsakingų institucijų yra gauta informacija, kad bendrai gyvenatys asmenys
neužtikrina auginamo vaiko ( vaikio) ar vaikų ( vaikių) privalomo ir valstybės garantuojamo
ugdymo iki 16 metų pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas. Socialinę pašalpą nuo kito
mėnesio skirti tik vaikui ( vaikiui) ar vaikams ( vaikiams), skaitant pilnamečius vaikus ( vaikius),
kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotariu nuo bendrojo ugdymo programos
baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, iki pareigos bus vykdytos.
42. vertinus socialinės rizikos asmenų ar šeimų psichologinius, medicininius, socialinius bei
kitokius poreikius, siųsti juos

atitinkamas gydymo ar reabilitacijos paslaugų staigas, galinčias

tinkamai patenkinti šiuos poreikius. Atsisakius atitinkamų paslaugų socialinės pašalpos neskirti, iki
pareigos bus vykdytos.
VII. PAGRINDAI, KURIEMS ESANT SOCIALINĖ PAŠALPA DIDINAMA,
MAŽINAMA ARBA SUSTABDOMAS, NUTRAUKIAMAS, ATNAUJINAMAS JOS
MOKĖJIMAS
43. Socialinės pašalpos didinimas:
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43.1. bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui papildomai
skiriama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per
praėjusius 12 mėnesių iki sidarbinimo, vidutinio dydžio, už kiekvieną su darbo ar tarnybos
santykiais susijus mėnes , bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius, jeigu bendrai gyvenantys asmenys atitinka
visas šias sąlygas:
43.1.1. vienas gyvenantis asmuo arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų sidarbina ir
dirba statymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą darbo laiko trukmę ir jam darbo užmokesčio
apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųj valandin atlyg
proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui, bet ne daugiau kaip už dvi minimaliąsias
mėnesines algas ar du minimaliuosius valandinius atlygius proporcingai dirbtam laikui arba
atliktam darbui;
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43.1.2. prieš sidarbinimą 43.1.1 punkte nurodyti asmenys buvo siregistravę Lietuvos
teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje darbinimo tarnyboje ne trumpiau kaip 12
mėnesių iš eilės ir per š laikotarp nedirbo arba dirbo mažiau negu nustatyta statymo 8 straipsnio 1
dalies 1 punkte, arba dirbo viešuosius darbus.
44. Socialinės pašalpos mažinimas:
44.1. bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui tais atvejais, kai
bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo yra darbingo amžiaus
darbingas, bet nedirbantis asmuo (išskyrus atvejus, kai nedirbama dėl priežasčių, nurodytų statymo
8 straipsnio 1 dalies 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 punktuose), socialinės pašalpos dydis, apskaičiuotas
pagal statymo 9 straipsn , išskyrus socialinę pašalpą vaikui ( vaikiui) ar vaikams ( vaikiams),
skaitant pilnamečius vaikus ( vaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir
laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, yra
mažinamas:
44.2. kai socialinė pašalpa mokama nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių – socialinės pašalpos
dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 20 procentų;
44.3. kai socialinė pašalpa mokama nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių – socialinės pašalpos
dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 30 procentų;
44.4. kai socialinė pašalpa mokama nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių – socialinės pašalpos
dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 40 procentų;
44.5. kai socialinė pašalpa mokama nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių – socialinės pašalpos
dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 50 procentų;
44.6. gavusiems (gavusiam) socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių – socialinė pašalpa
bendrai gyvenantiems asmenims (išskyrus socialinę pašalpą vaikui ( vaikiui) ar vaikams

D:\Dokumentai\Tarybos_sprendimai\T1-392.doc

( vaikiams), skaitant pilnamečius vaikus ( vaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo
programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo
1 dienos), arba vienam gyvenančiam asmeniui 24 mėnesius neskiriama.
45. Socialinės pašalpos gavimo laikotarpiai pradedami skaičiuoti nuo 2013 m. birželio 1
dienos.
46. Tvarkos aprašo 44.1 punkte nustatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai
skaičiuojami sudedant laikotarpius, kuriais buvo mokama socialinė pašalpa. Jeigu Tvarkos aprašo
48.1 punkte nurodyti asmenys dirbo (taip pat savarankiškai dirbo) 12 mėnesių per paskutinius 24
mėnesius, Tvarkos aprašo 44.1 punkte numatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai
pradedami skaičiuoti iš naujo:

14
46.1. socialinės pašalpos gavimo laikotarpiai skaičiuojami tik šeimai, kurios sudėtis
nesikeičia. Kas kartą pakeitus šeimos sudėt , socialinės pašalpos gavimo laikotarpiai pradedami
skaičiuoti iš naujo;
46.2. tais atvejais, kai asmuo dirba ne visą mėnes , laikoma, kad dirbtas visas mėnuo.
47. Socialinės pašalpos mokėjimas sustabdomas, nutraukiamas, atnaujinamas, kai priimtas
sprendimas dėl socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo gali būti sustabdytas arba nutrauktas,
gavus informaciją, kad asmuo gauna nelegalias pajamas ar paaiškėjus kitoms aplinkybėms.
Mokėjimas gali būti atnaujinamas tik gavus atsakymą iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją
vykdančių institucijų ar kitų institucijų.
48. Socialinės pašalpos mokėjimas sustabdomas, kai paramos teikimo laikotarpiu siekiant
nustatyti faktą ar asmuo tebeatitinka sąlygas, kurioms esant asmuo turi teisę

socialinę pašalpą.

Mokėjimas atnaujinamas išsiaiškinus ir nustačius, kad asmuo ir toliau atitinka sąlygas, kurioms
esant asmuo turi teisę socialinę pašalpą.
49. Socialinės pašalpos mokėjimas nutraukiamas, kai paramos teikimo laikotarpiu
nustatomas faktas, kad asmuo nebeatitinka sąlygų, kurioms esant asmuo turi teisę

socialinę

pašalpą.
50. Socialinės pašalpos mokėjimas sustabdomas, nutraukiamas, atnaujinamas kitais atvejais
pagal seniūnijų socialinės paramos klausimams spręsti komisijų rekomendacijas.
VIII. SENIŪNIJŲ TEISĖS SPRENDŽIANT SOCIALINĖS PAŠALPOS KLAUSIMUS
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51. Seniūnai sudaro socialinės paramos klausimams spręsti komisijas (toliau – Komisija),
kurių sudėt traukia bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių
bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovus, ir (ar) gyvenamosios vietovės
bendruomenės narius, ir (ar) seniūnaičius, ir (ar) kitus suinteresuotus asmenis ir teikia tvirtinti
savivaldybės administracijos direktoriui.
52. Savivaldybės administracijos direktorius tvirtina Komisijos veiklos nuostatus.
53. Komisija vadovaujasi pagrindiniais principais, nurodytais Tvarkos aprašo 3 punkte.
54. Komisija, vadovaudamasi buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktais bei kita turima
informacija, svarsto klausimus dėl socialinės pašalpos skyrimo, neskyrimo, nutraukimo ir
sustabdymo.
55. Pagal gautus socialinės pašalpos prašymus-paraiškas seniūnija tikrina asmenų, kurie
kreipiasi dėl socialinės pašalpos, buities ir gyvenimo sąlygas.
56. Socialinės pašalpos gavėjai kviečiami Komisijos posėd . Neatvykus Komisijos posėd
be pateisinamos priežasties socialinės pašalpa neskiriama.
15
57. Kilus pagr stų tarimų seniūnijos turi teisę papildomai apklausti asmenis, kurie kreipiasi
dėl socialinės pašalpos skyrimo ar gauna šią paramą, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti
papildomų duomenų, rodančių bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę
socialinę pašalpą.
58. Seniūnijos pateikia Socialinės paramos skyriui rekomendacijas apie piniginės socialinės
paramos skyrimą, neskyrimą, nutraukimą ar sustabdymą iki einamojo mėnesio 23 d.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
59. Socialinę pašalpą gaunančių asmenų teisės socialinę paramą užtikrinimas:
59.1. jeigu socialinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam
asmeniui priklauso pagal dvi ar daugiau statymo nuostatų, taikoma ta nuostata, kuri bendrai
gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui yra palankiausia;
59.2. sprendimas dėl socialinės pašalpos skyrimo ar neskyrimo gali būti skundžiamas
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos statymo nustatyta tvarka.
60. Savivaldybės administracija užtikrina nepasiturinčių gyventojų pateiktų socialinei pašalpai
gauti duomenų konfidencialumą.
61. Jeigu sprendimas dėl socialinės pašalpos skyrimo priimtas iki 2014 m. sausio 1 d.,
piniginės socialinės paramos dydis neperskaičiuojamas.
62. Tvarkos aprašas keičiamas savivaldybės tarybos sprendimu.
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