VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL TARYBOS 2006-12-06 SPRENDIMO NR. 1-1456 „DĖL MOKĖJIMO UŽ
SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2013 m. birželio 5 d. Nr. 1-1276
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr.
583 patvirtinto Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 3, 40 ir 47 punktais, Vilniaus
miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1.
Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 6 d. sprendimo
Nr. 1-1456 1 punktu patvirtintą Mokėjimo už socialines paslaugas tvarką:
1.1.
išdėstyti 6 punktą taip:
,,6. Sutartys dėl mokėjimo už teikiamas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos
paslaugas pasirašomos Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto Savivaldybės
administracijos darbuotojo, socialines paslaugas gaunančio asmens (vieno iš suaugusių šeimos
narių), jo globėjo ar kito asmens, kuris mokės už socialines paslaugas, ir socialinės globos įstaigos
vadovo. Šioje sutartyje numatomi konkretūs mokėjimo dydžiai procentine išraiška ir mokėjimo
terminai. Mokėjimo dydis pinigine išraiška yra apskaičiuojamas Asmens finansinių galimybių
vertinime, kuris yra neatsiejama sutarties dalis.“;
1.2. išdėstyti 17 punktą taip:
,,17. Periodinės (pagal patvirtintą grafiką ir maršrutą) transporto paslaugos teikiamos
nemokamai, kai asmuo jas gauna ne daugiau kaip 3 kartus per mėnesį. Už transporto paslaugas
(pagal patvirtintus grafikus ir maršrutus) asmenys moka:
17.1. mėnesinį transporto išlaidų tikslinės kompensacijos dydžio, patvirtinto Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A1-234 „Dėl
Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, mokestį;
17.2. mėnesinį 80 procentų transporto išlaidų tikslinės kompensacijos dydžio, patvirtinto
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymu Nr.
A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, mokestį, jei
jiems skirtos dienos socialinės globos paslaugos socialinių paslaugų įstaigoje.“;
1.3. išdėstyti 19 punktą taip:
,,19. Asmens higienos paslaugos organizavimas yra nemokamas. Už asmeninės higienos
paslaugą yra mokama iki 50 procentų vienos maudymosi paslaugos kainos. Konkreti maudymosi
paslaugos kaina nustatoma konkurso būdu atrenkant asmeninės higienos paslaugų teikėją.“;
1.4. išdėstyti 24 punktą taip:
,,24. Mokėjimo už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose ir juose teikiamas
socialinės priežiūros paslaugas dydis yra:
24.1. kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra
didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį – 10 procentų asmens pajamų;
24.2. kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra
didesnės už VRP trigubą dydį – 20 procentų asmens pajamų;
24.3. kai asmuo gydomas arba jam teikiamos reabilitacijos paslaugos sveikatos priežiūros
įstaigoje, jis yra atleidžiamas nuo mokėjimo už apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose
paslaugas proporcingai gydymosi laikui.“;
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1.5. išdėstyti 54 punktą taip:
,,54. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį yra 80
procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos
savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Likusi ilgalaikės 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 administracijos direktoriaus įsakymu
nustatytas maksimalus socialinės globos išlaidų finansavimo dydis.“;
1.6. išdėstyti 56 punktą taip:
,,56. Per mėnesį 80 procentų asmens pajamų mokėjimo dydis už ilgalaikės socialinės
globos paslaugas, neatsižvelgiant į asmens turtą, yra nustatomas:
56.1. vaikui su negalia;
56.2. asmeniui Savivaldybei perdavusiam (o Savivaldybei priėmus) jam nuosavybės teise
priklausantį būstą. Likusi ilgalaikės 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.
Šiems asmenims ilgalaikė socialinė globa suteikiama skubos tvarka.“;
1.7. išdėstyti 59 punktą taip:
,,59. Asmenys, laikinai (iki 45 kalendorinių dienų per metus, dėl asmeniui svarbių priežasčių
gali būti nustatytas ilgesnis laikotarpis) teisės aktų nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę
globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką moka 30 procentų jiems nustatyto
mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydžio mokestį. Išvykus ne ilgiau kaip 3 paroms, mokėjimo
už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.“;
1.8. išdėstyti 60 punktą taip:
,,60. Nuo skirtumo tarp Įstaigos nustatytos socialinės globos kainos ir asmens mokamos
dalies (kai nėra nustatytas mokestis nuo turto vertės) bei Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu nustatyto maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio sumos mokėjimo
Socialinės globos skyrimo komisija gali atleisti:
60.1. vienišus asmenis;
60.2. asmenis, kurių suaugę vaikai ir (ar) vaikaičiai yra socialinės rizikos asmenys ir
atsisako jais rūpintis;
60.3. asmenis, kurių suaugusiems vaikams ir (ar) vaikaičiams reikalinga socialinė priežiūra
ar globa;
60.4. iki 6 mėnesių asmenis, turinčius suaugusių vaikų ir (ar) vaikaičių, kurių paskutinių 3
iki kreipimosi dėl atleidimo nuo mokesčio mėnesių pajamos vienam jų šeimos nariui per mėnesį
neviršija 3 VRP dydžio. Sprendimai dėl kartotinio atleidimo nuo mokesčio priimami kovo ir spalio
mėnesiais.“;
1.9. išdėstyti 78 punktą taip:
,,78. Iš naujo įvertinus asmens finansines galimybes, asmuo už socialines paslaugas moka
nuo to mėnesio, nuo kurio pasikeitė asmens (šeimos) pajamos, turtas arba teisės aktai,
reglamentuojantys mokėjimą už socialines paslaugas.“;
1.10. išdėstyti 98 punktą taip:
,, 98. Tais atvejais, kai vertinamas turtas, turėtas per praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi
dėl socialinių paslaugų skyrimo, bet šio kreipimosi ar socialinių paslaugų teikimo metu pakeistas į
kitą kurį nors šios tvarkos 95 punkte nurodytą turtą, sumuojant visą 95 punkte nurodytą turtą, šis
turtas apskaitomas tik vieną kartą. Kai turtas pakeistas į pinigines lėšas, gavus asmens prašymą
sumažinti mokestį už teikiamas socialinės globos paslaugas, atliekamas naujas asmens finansinių
galimybių vertinimas, sumažinant mokestį per 12 mėnesių sumokėtu 1 procento turto vertės,
viršijančios turto vertės normatyvą, mokesčio ir asmens specialiesiems globos poreikiams išleistų
lėšų suma.“;
1.11. išdėstyti 100 punktą taip:
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,,100. Tais atvejais, kai asmuo gyvena su šeima, artimaisiais giminaičiais (tiesiosios linijos
giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai – tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai ir šoninės linijos
antrojo laipsnio giminaičiai – broliai ir seserys), kurie būste yra deklaravę savo gyvenamąją vietą ne
mažiau kaip vienerius metus, ir minėta gyvenamoji patalpa yra jo nuosavybės teise turimas turtas,
šios patalpos į asmens turtą neįskaitomos.“.
2. Atleisti nuo mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas Fabijoniškių socialinių paslaugų
namuose asmenis, apsigyvenusius įstaigoje iki 2006 m. liepos 1 d. ir kurių pajamos buvo didesnės
už dvigubą valstybės remiamų pajamų dydį už laikotarpį nuo 2011 m. vasario 18 d. iki 2012 m.
gruodžio 31 d.
Artūras Zuokas

Meras
______________

