
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

2020 m. birželio 29 d. Nr. T-141

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4

dalimi, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos

aprašo patvirtinimo“, 3 punktu, Akmenės rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą (pridedamas).

2. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d.

sprendimą Nr. T-169(E) „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Šis sprendimas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo numatyta tvarka.

Savivaldybės meras                               Vitalijus Mitrofanovas



                                        PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. birželio 29 d.

sprendimu Nr. T-141

MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Akmenės

rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) gyvenančių asmenų (šeimų) mokėjimo už bendrąsias,

socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas dydžių nustatymą, nustato pagalbos pinigų

mokėjimo atvejus, apibrėžia mokesčio lengvatų už socialines paslaugas taikymą, nustato atleidimo

nuo mokėjimo už socialines paslaugas atvejus, asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už

socialines paslaugas vertinimą.

2. Socialinės paslaugos teikiamos Savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems

asmenims. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria bet kokį smurtą (fizinį, psichologinį,

seksualinį ir pan.) arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, socialinės paslaugos gali

būti teikiamos ir kitoje savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiam, bet Savivaldybėje

gyvenančiam asmeniui (šeimai), užsieniečiams ar kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės

aktuose numatytais atvejais.

3. Aprašo nuostatos taikomos toms socialinėms paslaugoms, kurias planuoja, skiria, kurių

poreikį asmeniui (šeimai) nustato Savivaldybė ir kurių teikimas finansuojamas iš Savivaldybės

biudžeto lėšų ar Savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms organizuoti. Už kitas privačias ar papildomai

asmens (šeimos) pageidavimu teikiamas socialines paslaugas mokama paslaugas gaunančio asmens

(jam atstovaujančio asmens) ir socialinių paslaugų įstaigos tarpusavio susitarimu.

4. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai,

atsižvelgiant į asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų rūšį ir asmens (šeimos narių) finansines

galimybes mokėti už socialines paslaugas. 

5. Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės mokėti už socialines paslaugas negali turėti

įtakos asmens (šeimos) galimybėms gauti socialines paslaugas, kurių poreikis asmeniui (šeimai) yra

nustatytas. Jei asmuo (šeima) neturi finansinių galimybių mokėti už teikiamas socialines paslaugas,

už jas moka (dalinai moka) asmens šeimos nariai, giminaičiai, kurie įstatymų ir kitų teisės aktų

nustatyta tvarka privalo rūpintis jais ir juos išlaikyti arba kiti suinteresuoti asmenys, gavus jų raštišką

įsipareigojimą.

6. Asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydis gali būti nustatytas tik pinigine

išraiška ir negali būti didesnis už  asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų kainą. 

7. Jei asmuo (šeima) naudojasi socialinių paslaugų įstaigos teikiamomis socialinėmis

paslaugomis trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį, mokėjimo dydis nustatomas proporcingai teiktos

socialinės paslaugos trukmei.

8. Asmens (šeimos) ir socialinių paslaugų įstaigos teisės ir pareigos, susijusios su mokėjimu už

socialinę priežiūrą ir dienos socialinę globą, nustatomos rašytine šias paslaugas gaunančio asmens

(vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jį atstovaujančio asmens (globėjo, rūpintojo ir kt.) ir socialinių

paslaugų įstaigos, atstovaujamos įstaigos direktoriaus arba jo įgalioto asmens, sutartimi. Sutartyje

privalo būti nustatyta asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas tvarka ir nurodyti konkretūs

dydžiai pinigine išraiška. Sutarties formą tvirtina socialinių paslaugų įstaigos direktorius.

9. Asmens (šeimos), Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės pavaldumo socialinių

paslaugų įstaigos teisės ir pareigos, susijusios su mokėjimu už trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę
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globą, nustatomos rašytine šias paslaugas gaunančio asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jį

atstovaujančio asmens (globėjo, rūpintojo ir kt.), Savivaldybės administracijos ir socialinių paslaugų

įstaigos, atstovaujamos įstaigos direktoriaus arba jo įgalioto asmens, sutartimi. Sutartyje privalo būti

nustatyta asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas tvarka ir nurodyti konkretūs dydžiai

pinigine išraiška. Sutarties formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

10. Lėšos, gautos už socialines paslaugas, apskaitomos ir naudojamos vadovaujantis Lietuvos

Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

11. Socialinių paslaugų turinį pagal socialinių paslaugų rūšis apibrėžia Socialinių paslaugų

katalogas, patvirtintas socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.

A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.

12. Pasikeitus socialines paslaugas gaunančio asmens (šeimos) pajamoms ir (ar) turtui, asmuo

(vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų

nuo įvykusių asmens (šeimos) pajamų ir (ar) turto pokyčių dienos praneša Savivaldybės

administracijai ir socialines paslaugas teikiančiai socialinių paslaugų įstaigai apie pajamų ir (ar) turto

pokyčius per šių paslaugų gavimo laiką. 

13. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Finansinių galimybių vertinimas – asmens (šeimos narių) finansinių galimybių mokėti už

socialines paslaugas vertinimo procedūra, apimanti asmens (šeimos) pajamų, turto įvertinimą. Prie

finansinių galimybių vertinimo priskiriamas ir mokėjimo už socialines paslaugas šaltinių nustatymas.

Mokėjimo už socialines paslaugas šaltiniai – asmens (šeimos) pajamos, turtas, išreikštas

pinigais, arba asmens suaugusių vaikų, kitų suinteresuotų asmenų piniginės lėšos, kurios asmenų,

Savivaldybės ir paslaugų gavėjo susitarimu naudojamos sutartyje numatyto asmens (šeimos)

mokėjimo dydžio teikiamoms socialinių paslaugų išlaidoms apmokėti.

Socialinės paslaugos kaina – socialinių paslaugų įstaigos tvirtinama socialinės paslaugos

teikimo vienam paslaugos gavėjui per atitinkamą laikotarpį išlaidų pinigine išraiška suma.

Šeimos nariai – sutuoktiniai arba bendrai gyvenantys asmenys arba vienas iš tėvų ir jų (jo)

vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į šeimos sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys, nesusituokę ir su kitu

asmeniu bendrai negyvenantys asmenys nuo 18 iki 24 metų, besimokantys dieninėse bendrojo

lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo

dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos. Vaikai,

kuriems įstatymo nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba, šeimos nariams nepriskiriami.

Vienas gyvenantis asmuo – vienas gyvenantis vyresnis kaip 18 metų asmuo.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų

įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

II SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ BENDRĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS

14. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo ir sociokultūrinės paslaugos

Savivaldybės gyventojams teikiamos 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 (toliau – VRP) dvigubą dydį, visos bendrosios socialinės paslaugos

teikiamos nemokamai. 

16. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dalį,

asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti

mažesnės už VRP dvigubą dydį.

17. Transporto paslaugą asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų

ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, teikia

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai (toliau – Socialinių paslaugų namai). Transporto paslauga

teikiama asmenims, kurie priklauso šioms socialinėms grupėms:

17.1. vaikai su negalia;
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17.2. suaugę asmenys su negalia;

17.3. senyvo amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialiųjų

poreikių lygis;

17.4. kiti asmenys, dėl objektyvių priežasčių negalintys naudotis visuomeniniu ar individualiu

transportu.

18. Mokėjimo už transporto paslaugą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos)

pajamas. 

19. Kai asmens (šeimos) vidutinės 3 paskutinių iki kreipimosi dėl transporto paslaugos skyrimo

mėnesių pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra nuo 2 iki 3 VRP dydžių, Socialinių paslaugų

namai transporto paslaugą teikia šiomis sąlygomis: 

19.1. vykstančiam gydymosi tikslais 2 kartus per metus nemokamai teikia:

19.1.1. asmeniui, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės

slaugos poreikis, ir jį lydinčiam asmeniui;

19.1.2. asmeniui, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintam I grupės invalidu, ir jį lydinčiam asmeniui;

19.1.3. darbingo amžiaus asmeniui, pripažintam nedarbingu, ir jį lydinčiam asmeniui;

19.1.4. vaikui su negalia ir jį lydinčiam asmeniui;

19.1.5. vyresniam kaip 80 metų amžiaus asmeniui ir jį lydinčiam asmeniui;

19.2. vykstančiam gydymosi tikslais 1 kartą per metus nemokamai teikia:

19.2.1. asmeniui, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės

priežiūros (pagalbos) poreikis;

19.2.2. darbingo amžiaus asmeniui, pripažintam iš dalies darbingu;

19.2.3. pensinio amžiaus asmeniui iki 80 metų amžiaus.

19.3. Šio Aprašo 19.1 ir 19.2 papunkčiuose nurodyti asmenys, nustatytus kartus pasinaudoję

transporto paslaugomis nemokamai ir pageidaujantys gauti papildomų transporto paslaugų, taip pat

kiti Savivaldybės gyventojai dėl negalios, ligos ar senatvės turintys judėjimo problemų ir dėl to ar dėl

nepakankamų pajamų negalintys naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, moka 10 proc.

transporto paslaugos kainos. 

20. Kai asmens (šeimos) vidutinės 3 paskutinių iki kreipimosi dėl transporto paslaugos skyrimo

mėnesių pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra didesnės nei 3 VRP dydžiai – paslaugos

gavėjas moka 20 proc. transporto paslaugos kainos. 

21. Siekiant efektyviai panaudoti Socialinių paslaugų namų transporto priemonę ir įvertinus su

paslaugos gavėju susijusias objektyvias aplinkybes, nustatoma, kad:

21.1. asmeniui, įvardytam viename iš šio Aprašo 19.1 papunkčių, transporto paslauga gali būti

skiriama nesusidarius maksimaliai vykstančių asmenų grupei;

21.2. asmeniui, įvardytam viename iš šio Aprašo 19.2 ir 19.3 papunkčių, transporto paslauga

gali būti skiriama tik susidarius ne mažesnei kaip 2 asmenų grupei.

22. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, esant

aplinkybėms, susijusioms su asmens sveikatos būkle, transporto paslauga 2 kartus per metus gali būti

suteikiama nemokamai.

23. Kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas toks mokėjimo už transporto paslaugą dydis, kad

atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už suteiktas paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos

pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos neliktų mažesnės už VRP dvigubą dydį.

24. Socialinių paslaugų namai, atsižvelgdami į įstaigos galimybes, transporto priemonę

nemokamai gali suteikti Savivaldybės administracijos seniūnijų, Socialinės paramos skyriaus,

Socialinių paslaugų namų socialiniams darbuotojams socialinio darbo funkcijoms vykdyti.

25. Pravažiuoti kilometrai pradedami skaičiuoti nuo Socialinių paslaugų namų pastato. Už

suteiktą transporto paslaugą atsiskaitoma Socialinių paslaugų namuose.

26. Transporto paslaugos 1 kilometro kainą tvirtina Akmenės rajono savivaldybės taryba,

asmens mokėjimo už transporto paslaugas dydį apskaičiuoja Socialinių paslaugų namai.

III SKYRIUS
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MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ

27. Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos pagal veiklos sritį rajono gyventojams teikia šias

socialinės priežiūros paslaugas:

27.1. pagalba į namus – paslaugos, Socialinių paslaugų namų teikiamos asmens namuose ir

padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti

visuomenės gyvenime; šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis,

turėti laikiną atokvėpį (Aprašo priedas);

27.2. socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas – paslaugos, teikiamos

asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie

naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir

pan.);

27.3. intensyvi krizių įveikimo pagalba – pagalbos suteikimas ir organizavimas asmeniui,

atsidūrusiam krizinėje situacijoje;

27.4. psichosocialinė pagalba – pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas ir

organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus

(sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, moralinį, fizinį ar seksualinį

smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems;

27.5. apgyvendinimas Akmenės rajono paramos šeimai centro Krizių centre (toliau – Krizių

centras) – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų

paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, jei jie dėl patirto smurto, prievartos,

nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis gyvenamąja vieta, siekiant atkurti

savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę;

27.6. pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams

ar besirengiantiems jais tapti: atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas,

teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus

ir įvaikintus vaikus;

27.7. atsižvelgiant į nustatytus asmens poreikius, gali būti teikiamos ir kitos socialinės

priežiūros paslaugos.

28.  Mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

29. Socialinė priežiūra Savivaldybės gyventojams teikiama  nemokamai šiais atvejais:

29.1. kai asmuo (šeima) Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems

gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gauna  socialinę pašalpą;

29.2. kai asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos

nariui) yra mažesnės už VRP dvigubą dydį, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinę riziką

patiriantis suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių

paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą;

29.3. pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų

dalyviams ar besirengiantiesiems jais tapti, nurodyta Socialinių paslaugų įstatymo 18 straipsnio 9

dalyje;

29.4. socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga socialinę riziką

patiriančioms šeimoms, socialinę riziką patiriantiems vaikams, esant poreikiui, kitiems asmenims

(neįgaliems, senyvo amžiaus ir kt.) ir jų šeimoms, turintiems įvairaus pobūdžio problemų ir pan.;

29.5. intensyvi krizių įveikimo pagalba krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar

psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei;

29.6. apgyvendinimas Krizių centre krizių atvejais iki 30-ties kalendorinių dienų tuo atveju,

kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam

saugumui, sveikatai ar gyvybei;

29.7. psichosocialinė pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius

emocinius išgyvenimus,  jų šeimos nariams.

30. Socialinių paslaugų namų teikiamos pagalbos į namus 1 valandos kainą tvirtina Akmenės

rajono savivaldybės taryba. Asmens (šeimos) mokėjimo už suteiktas pagalbos į namus paslaugas
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dydis apskaičiuojamas pagalbos į namus paslaugos 1 valandos kainą padauginus iš paslaugų teikimo

trukmės valandomis ir padauginus iš 30.1–30.5 papunkčiuose nurodytų procentų šia tvarka:

30.1. kai asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos

nariui) yra nuo 2 iki 2,5 VRP dydžio – moka 15 proc. paslaugos kainos;

30.2. kai asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos

nariui) yra nuo 2,5 iki 3 VRP dydžio – moka 30 proc. paslaugos kainos;

30.3. kai asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos

nariui) yra nuo 3 iki 3,5 VRP dydžio – moka 50 proc. paslaugos kainos;

30.4. kai asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos

nariui) yra nuo 3,5 iki 4 VRP dydžio – moka 80 proc. paslaugos kainos;

30.5. kai asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos

nariui) yra nuo 4 VRP dydžio ir daugiau – moka 100 proc. paslaugos kainos.

31. Asmens finansines galimybes mokėti už jam teikiamas pagalbos į namus paslaugas vertina

ir konkretų mokėjimo dydį pinigine išraiška nustato Socialinių paslaugų namai. Taikant šio Aprašo

30 punkto nuostatas, privaloma laikytis žemiau išvardytų reikalavimų: 

31.1. Kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui):

31.1.1. yra didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už

pagalbą į namus dydis neturi viršyti 5 procentus asmens pajamų;

31.1.2. yra didesnės už VRP trigubą dydį, bet mažesnės už VRP keturgubą dydį, mokėjimo už

pagalbą į namus dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;

31.1.3. yra didesnės už VRP keturgubą dydį, bet mažesnės už VRP penkiagubą dydį, mokėjimo

už pagalbą į namus dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų;

31.1.4. kitais atvejais, nei numatyta šiame punkte, mokėjimo už pagalbą į namus dydis neturi

viršyti 20 procentų asmens pajamų.

31.2. Kai šeimos pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui):

31.2.1. yra didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už

pagalbą į namus dydis neturi viršyti 5 procentus šeimos pajamų;

31.2.2. yra didesnės už VRP trigubą dydį, bet mažesnės už VRP keturgubą dydį, mokėjimo už

pagalbą į namus dydis neturi viršyti 10 procentų šeimos pajamų;

31.2.3. yra didesnės už VRP keturgubą dydį, bet mažesnės už VRP penkiagubą dydį, mokėjimo

už pagalbą į namus dydis neturi viršyti 15 procentų šeimos pajamų;

31.2.4. kitais atvejais, nei numatyta šiame punkte, mokėjimo už pagalbą į namus dydis neturi

viršyti 20 procentų šeimos pajamų.

32. Pagalbos į namus paslaugų sudėtis ir paslaugų teikimo dažnumas per savaitę konkrečiam

asmeniui (šeimai) gali būti skirtingi, atsižvelgiant į asmens (šeimos) poreikius, bet turi susidėti iš ne

mažiau kaip trijų paslaugų. Paslaugų sudėtis ir teikimo dažnumas nurodomas paslaugų teikimo

sutartyje su paslaugų gavėju. Per 1 val. gali būti suteikiama ne daugiau kaip 3 paslaugos.

33. Krizių centre teikiamos socialinės priežiūros paslaugos 1 paros kainą tvirtina Akmenės

rajono savivaldybės taryba. 

34. Apgyvendintas Krizių centre ir jame socialinę priežiūrą gaunantis asmuo (šeima) už

suteiktas paslaugas moka šia tvarka:

34.1. kai asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos

nariui) yra mažesnės už VRP dvigubą dydį – paslaugos teikiamos nemokamai;

34.2. kai asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos

nariui) yra nuo 2 iki 2,5 VRP dydžio – moka 5 proc. asmens (šeimos) pajamų;

34.3.kai asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos

nariui) yra nuo 2,5 iki 3 VRP dydžio – moka 10 proc. asmens (šeimos) pajamų;

34.4. kai asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos

nariui) yra  3 VRP dydžio ir daugiau– moka 15 proc. asmens pajamų;

34.5. kai asmens pajamos mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, tačiau šis

asmuo yra socialinę riziką patiriantis suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus

gyvena Paramos šeimai centro Krizių centre –  moka 5 proc. asmens pajamų.
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35. 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, o socialinę riziką patiriančio suaugusio asmens, ilgiau

kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvenančio Krizių centre ir jame gaunančio socialinę priežiūrą,

mėnesio pajamos negali likti mažesnės nei 0,8 valstybės remiamų pajamų dydžio. 

36. Krizių centre apgyvendintas asmuo iš savo lėšų apsirūpina drabužiais, avalyne,

medikamentais, priemonėmis, skirtomis asmeninei higienai, vaiko priežiūrai skirtomis priemonėmis

ir pan. Už Krizių centre suteiktas papildomas paslaugas ir patarnavimus Krizių centre apgyvendintas

asmuo atsiskaito pagal Akmenės rajono paramos šeimai centro nustatytą tvarką.

IV SKYRIUS

PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMAS

37. Socialinės paslaugos gali būti keičiamos į pagalbos pinigus, kuriais asmuo (šeima)

susimoka už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ar socialinei

priežiūrai, tik asmens (šeimos) sutikimu.

38. Pagalbos pinigai skiriami asmeniui (šeimai) šiais atvejais:

38.1. kai Savivaldybės administracijos seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus arba

Socialinių paslaugų namų socialinis darbuotojas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio

vertinimo išvadoje rekomenduoja bendrąsias socialines paslaugas ir (ar) socialinę priežiūrą keisti į

pagalbos pinigus;

38.2. kai Savivaldybė neturi galimybių asmeniui (šeimai) teikti socialinės priežiūros ar

bendrųjų socialinių paslaugų (asmuo (šeima) gyvena atokioje, sunkiai darbuotojui pasiekiamoje

teritorijoje; kai asmuo (šeima) gyvena teritorijoje, kurioje nėra kitų socialinių paslaugų gavėjų ir todėl

yra neefektyvu vienam paslaugų gavėjui teikti socialines paslaugas ar esant kitoms panašaus

pobūdžio aplinkybėms);

38.3. kai yra sunki asmens (šeimos) materialinė padėtis;

38.4. kitais atvejais, esant objektyvioms priežastims.

39. Asmens (šeimos) sutikimą dėl socialinių paslaugų keitimo į pagalbos pinigus ir kitus

dokumentus Savivaldybės administracijos seniūnijos socialinio darbo organizatorius arba Socialinių

paslaugų namų socialinis darbuotojas pateikia Socialinių paslaugų namų administracijai, kuri

išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl socialinių paslaugų keitimo į pagalbos

pinigus ir nustato pagalbos pinigų mokėjimo trukmę. 

40.  Pagalbos pinigus apskaičiuoja, skiria ir moka Socialinių paslaugų namų administracija.

41. Pagalbos pinigų naudojimą pagal paskirtį prižiūri ir kontroliuoja Socialinių paslaugų namai

kartu su Savivaldybės administracijos seniūnijų socialinio darbo organizatoriais. 

42. Pagalbos pinigų suma asmeniui (šeimai) – iki 1 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio

per mėnesį. 

43. Pagalbos pinigų suma asmeniui (šeimai) negali būti didesnė už bendrųjų socialinių

paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, kurioms asmeniui (šeimai) nustatytas poreikis, kainą. 

44. Pagalbos pinigai skiriami tik tuo atveju, kai asmuo (šeima) yra sudaręs (-iusi) sutartį dėl

socialinių paslaugų teikimo su Socialinių paslaugų namais. Socialinių paslaugų namų direktorius ar

jo įgaliotas asmuo ir pagalbos pinigų gavėjas pasirašo nustatytos formos pagalbos pinigų mokėjimo

sutartį. Sutarties formą tvirtina Socialinių paslaugų namų direktorius.

45. Pagalbos pinigų dydį nustato Socialinių paslaugų namų atsakingas darbuotojas, įvertinęs

asmens (šeimos narių) pajamas. 

46. Pagalbos pinigų mokėjimas sustabdomas, kai asmuo (šeima) laikinai išvyksta ar gydosi

gydymo įstaigoje.

47. Pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas:

47.1. pagalbos pinigų gavėjo prašymu;

47.2. mirus pagalbos pinigų gavėjui;
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47.3. pasikeitus pagalbos pinigų gavėjo socialiniam statusui (materialinei padėčiai, pasveikus,

atgavus darbingumą);

47.4. pagalbos pinigų gavėjui apsigyvenus valstybės ar savivaldybės išlaikomoje globos

įstaigose;

47.5. pagalbos pinigų gavėjui išvykus gyventi į kitą valstybę, savivaldybę.

48. Nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį, Socialinių paslaugų namai

nutraukia pagalbos pinigų mokėjimą ir pagalbos pinigus pakeičia į bendrąsias socialines paslaugas ar

socialinę priežiūrą, atsižvelgiant į nustatytą asmens (šeimos) poreikį socialinėms paslaugoms.

V SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ TRUMPALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ

49. Asmens mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens

pajamas.

50. Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis

neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. 

51. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą

gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma

(100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti. 

52. Tais atvejais, kai asmuo, gaudamas trumpalaikę socialinę globą, maitinasi savo lėšomis,

mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis mažinamas proporcingai ta dalimi, kuria sumažėja

trumpalaikės socialinės globos kaina, kai į ją neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos pagal teisės aktų

nustatytas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.

53. Mokėjimo dydis už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teiktą trumpalaikę socialinę

globą nustatomas proporcingai teiktos trumpalaikės socialinės globos trukmei.

54. Trumpalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinę riziką patiriančiam

vaikui teikiama nemokamai.

VI SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ

55. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir

turtą.

56. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti

80 procentų asmens pajamų, įskaitant atvejus, kai asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą

po 2007 m. sausio 1 d., turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą

turto vertės normatyvą. 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 ilgalaikę socialinę globą padengti. 

57. Jeigu suaugusio asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d.,

turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą,

mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis (toliau – turto mokestis) per mėnesį

padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

58. Asmenys, laikinai socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę

socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo

paros moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo dydžio. Už tris pirmąsias išvykimo paras (įskaitant

ir tuos atvejus, kai išvykstama trumpiau kaip 3 paroms) mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis

nemažinamas.

59. Ilgalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinę riziką patiriančiam

vaikui teikiama nemokamai.

60. 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
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Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos)

išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už

ilgalaikę socialinę globą padengti.

61. Jei asmuo, kuriam skirta ilgalaikė socialinė globa, pageidauja Akmenės rajono socialinių

paslaugų namuose gyventi atskirame kambaryje arba bute, moka kiekvieną mėnesį po 0,20 Eur/ 2� už

kiekvieną papildomą kvadratinį metrą nuo patvirtintos individualaus gyvenamojo ploto normos. 

VII SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ

62. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

63. Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę

globą dydis nustatomas šia tvarka: 

63.1. jeigu asmens pajamos per mėnesį neviršija VRP dvigubo dydžio – iki 10 procentų asmens

pajamų;

63.2. jeigu asmens pajamos per mėnesį yra didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už

VRP trigubą dydį – iki 15 procentų asmens pajamų; 

63.3. kitais atvejais, nei numatyta šiame punkte, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį

teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

64. Asmens, gyvenančio šeimoje, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos

socialinę globą dydis nustatomas šia tvarka: 

64.1. jeigu pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės už VRP dvigubą dydį - iki 10 procentų

asmens pajamų.

64.2. jeigu pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už VRP trigubą dydį, bet mažesnės už

VRP keturgubą dydį - iki 30 procentų asmens pajamų.

64.3. jeigu pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už VRP keturgubą dydį, bet mažesnės

už VRP penkiagubą dydį - iki 40 procentų asmens pajamų.

64.4. kitais atvejais, nei numatyta šiame punkte, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį

teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.

65. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą dienos

socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei. Tais

atvejais, kai asmuo, gaudamas dienos socialinę globą, maitinasi savo lėšomis, mokėjimo už dienos

socialinę globą dydis mažinamas proporcingai ta dalimi, kuria sumažėja dienos socialinės globos

kaina, kai į ją neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas

rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.

VIII SKYRIUS

MOKESČIO LENGVATŲ UŽ SOCIALINES PASLAUGAS SUTEIKIMAS

66. Asmuo ( vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas, rūpintojas, asmens atstovas), dėl

objektyvių priežasčių negalintis susimokėti už teikiamas socialines paslaugas pagal Savivaldybės

tarybos nustatytas kainas, dėl dalinio ar visiško atleidimo nuo mokėjimo už teikiamas socialines

paslaugas kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia rašytinį prašymą, prie kurio prideda

prašyme nurodytas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus.

67. Asmens gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorius patikrina socialinių

paslaugų gavėjo buities ir gyvenimo sąlygas, surašo buities tyrimo aktą, įrašo išvadą dėl asmens

(šeimos) dalinio ar visiško atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas, dokumentus pateikia

Savivaldybės administracijai. Prašymą nagrinėja Savivaldybės socialinių klausimų komisija (toliau –

Komisija) ir teikia pasiūlymą Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui atleisti (dalinai

atleisti, neatleisti) asmenį (šeimą)  nuo mokėjimo už socialines paslaugas.

68. Asmuo, (vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas, rūpintojas, asmens atstovas), kuriam

skirta ir teikiama ilgalaikė socialinė globa, pageidaujantis, kad būtų sumažintas nustatytas turto
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mokestis arba jis būtų nuo šio mokesčio atleistas, teikia motyvuotą prašymą Savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojui. Prašymą nagrinėja Komisija ir teikia pasiūlymą

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui atleisti (dalinai atleisti, neatleisti) asmenį nuo

turto mokesčio mokėjimo.

69. Asmuo nuo mokėjimo už socialines paslaugas, nuo turto mokesčio mokėjimo dalinai ar

visiškai atleidžiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu. Įsakymo

kopija per 5 darbo dienas išsiunčiama pareiškėjui ir socialines paslaugas asmeniui teikiančiai įstaigai.

70. Socialinės priežiūros paslaugų gavėjas dalinai ar visiškai atleidžiamas nuo mokėjimo už

teikiamas socialines paslaugas ne ilgiau kaip vieniems metams. Lengvatų taikymo terminas gali būti

pratęstas socialinių paslaugų gavėjui pateikus naują prašymą Aprašo 66 punkte nustatyta tvarka.

71. Ilgalaikės socialinės globos gavėjas nuo turto mokesčio mokėjimo gali būti dalinai ar

visiškai atleidžiamas neterminuotai arba nurodant terminą, pasiūlymą Savivaldybės administracijos

direktoriaus pavaduotojui teikia Komisija.

72. Nuo mokėjimo už socialines paslaugas, nuo turto mokesčio mokėjimo dalinai ar visiškai

gali būti atleidžiami Akmenės rajone gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, kurie dėl vienišumo,

amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra dalinai ar visiškai nesavarankiški ir kurie priklauso

šioms socialinėms gyventojų grupėms:

72.1. vieniši senyvo amžiaus asmenys ir vieniši neįgalieji;

72.2. senyvo amžiaus asmenų šeimos, neturinčios vaikų;

72.3. neįgaliųjų šeimos, neturinčios vaikų;

72.4. nedirbančių neįgalių asmenų šeimos, auginančios nepilnamečius vaikus;

72.5. šeimos, auginančios vaiką su sunkia negalia;

72.6. senyvo amžiaus asmenų ir neįgalių asmenų šeimos, kurių vaikai gyvena atskirai ir dėl

objektyvių priežasčių neturi pragyvenimo šaltinio ir negali prižiūrėti tėvų ar apmokėti jiems paskirto

turto mokesčio.

73. Socialinės priežiūros paslaugų gavėjas gali būti dalinai ar visiškai atleidžiamas nuo

mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas, esant šioms aplinkybėms:

73.1. esant sunkiai materialinei padėčiai (sumažėjus pajamoms po sutuoktinio ar kito šeimos

nario mirties ir pan. atvejais);

73.2. patyrus nuostolių dėl gaisro, stichinių nelaimių ir kt.;

73.3. pablogėjus sveikatai, po operacijos ir pan. atvejais;

73.4. kitais šiame punkte nenumatytais atvejais (pateikus informaciją ar aplinkybes

pateisinančius dokumentus).

74. Ilgalaikės socialinės globos gavėjas nuo turto mokesčio mokėjimo gali būti dalinai ar

visiškai atleidžiamas, esant šioms aplinkybėms:

74.1. kai asmens turtas yra nelikvidus, menkavertis, neatsiranda turto pirkėjo ar pan.;

74.2. kai asmuo dėl sveikatos būklės negali atlikti nekilnojamojo turto pardavimo (dovanojimo

ar pan.) notarinių veiksmų;

74.3. kai asmuo neturi santaupų, o jo turimos pajamos yra nepakankamos sumokėti nustatytą

turto mokestį; 

74.4. kai asmuo neturi artimųjų ar suinteresuotų asmenų, kurie galėtų apmokėti nustatytą turto

mokestį; 

74.5. kitais šiame punkte nenumatytais atvejais, esant objektyvioms aplinkybėms.

75. Asmenį atleidus nuo mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas, socialinių paslaugų

teikimo kaštai yra dengiami Savivaldybės biudžeto ar valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų

Savivaldybės biudžetui lėšomis. 

IX SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS NARIŲ) FINANSINIŲ GALIMYBIŲ VERTINIMAS

76. Savivaldybėje gyvenančio asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydis

nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo, Mokėjimo už
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socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio

14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir šio

Aprašo nuostatomis.

77. Pageidaujantis gauti socialines paslaugas asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo

globėjas (rūpintojas) turi pateikti informaciją apie asmens (šeimos) pajamas. 

78. Ilgalaikę socialinę globą pageidaujantis gauti asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar

jo globėjas (rūpintojas) turi pateikti informaciją apie asmens pajamas, o tais atvejais, kai asmuo

pradėjo gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., – ir apie turimą turtą.  

79. Informaciją apie asmens (šeimos) pajamas ir asmens turtą asmuo (vienas iš suaugusių

šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) pateikia kartu su prašymu-paraiška skirti socialines

paslaugas.

80. Informacija apie asmens (šeimos) pajamas ir asmens turtą pateikiama raštu – pildomas

prašymas-paraiška suteikti socialines paslaugas, kuriame nurodomi asmens duomenys, jo (šeimos

narių) veiklos pobūdis ir kita finansinėms galimybėms mokėti už socialines paslaugas įvertinti būtina

informacija.

81. Prašymo-paraiškos formą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.

82. Asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už jam teikiamas socialinės priežiūros

paslaugas vertina ir konkretų mokėjimo dydį pinigine išraiška nustato šias paslaugas teikiančios

Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos.

83. Asmens finansines galimybes mokėti už jam teikiamą socialinę globą vertina ir konkretų

mokėjimo dydį pinigine išraiška nustato Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

84. Ilgalaikės socialinės globos skyrimo atveju asmens finansinės galimybės gali būti

vertinamos iš naujo ir prieš ilgalaikės socialinės globos teikimo pradžią, bet ne vėliau kaip prieš 30

dienų iki ilgalaikės socialinės globos teikimo pradžios dienos.

85. Išskirtiniais atvejais, kai socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) skiriamos siekiant išvengti

grėsmės asmens (šeimos) fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, finansinės

galimybės gali būti vertinamos po to, kai nustatomas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis ir

jam skiriamos socialinės paslaugos.

86. Tais atvejais, kai finansinių galimybių vertinimas apima ir asmens turto vertinimą ir šis

vertinimas atliekamas vėliau, negu pradedamos teikti socialinės paslaugos, asmeniui mokėjimo už

socialines paslaugas dydis skaičiuojamas ir už praėjusio laikotarpio suteiktas socialines paslaugas.

87. Asmens (šeimos narių), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos

nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančio (-ių) socialinę pašalpą, finansinės

galimybės nevertinamos, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinę riziką patiriantis suaugęs

asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje

gauna socialinę priežiūrą.

88. Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka

mokėti visą socialinių paslaugų kainą.

89. Bendrųjų socialinių paslaugų reikalingo asmens (šeimos narių) finansinės galimybės

nevertinamos, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo (šeima) nesutinka su Savivaldybės nustatytu

mokėjimo už bendrąsias paslaugas dydžiu ir pageidauja šias paslaugas gauti nemokamai.

90. Asmens (šeimos) gyvenamosios vietos seniūnija ar socialinių paslaugų įstaiga turi teisę

teikti prašymą valstybės ir savivaldybių įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms dėl informacijos,

susijusios su asmens (šeimų narių) finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimu,

pateikimo.

91. Savivaldybė užtikrina asmens (šeimos narių) pateiktų duomenų konfidencialumą teisės aktų

nustatyta tvarka.

92. Savivaldybės administracijos seniūnijų socialinio darbo organizatoriai, nustatantys asmens

(šeimos) socialinių paslaugų poreikį, konsultuoja asmenis (šeimos narius) finansinių galimybių

vertinimo, mokėjimo už socialines paslaugas šaltinių parinkimo klausimais ir jiems tarpininkauja.

93. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, gavęs informaciją apie asmens,

gaunančio ilgalaikę socialinę globą, ar asmens, kuriam nustatytas ilgalaikės socialinės globos
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poreikis, turto pokyčius, finansines jo galimybes iš naujo įvertina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo

minėtosios informacijos gavimo.

94. Savivaldybė turi teisę asmens (šeimos), gaunančio (-ios) socialines paslaugas, finansines

galimybes iš naujo vertinti savo ar socialines paslaugas asmeniui (šeimai) teikiančios socialinių

paslaugų įstaigos iniciatyva.

95. Asmens (šeimos) pajamos ir turtas apskaičiuojami, turimo turto vertė ir turto vertės

normatyvas nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30-32

straipsnių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 patvirtinto

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo IX ir X skyrių nuostatomis.

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

96. Socialinių paslaugų įstaigos atsako už lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti,

tinkamą panaudojimą.

97. Ginčai dėl socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas priimtų

sprendimų nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

___________
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Mokėjimo už socialines paslaugas

tvarkos aprašo priedas

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų pagalbos į namus paslaugų

sąrašas

Socialinės paslaugos pavadinimas Socialinės paslaugos aprašymas

1 2

1. Informavimas x

2. Konsultavimas x

3. Tarpininkavimas ir atstovavimas x

4. Korespondencijos tvarkymas, laikraščių, 

knygų skaitymas 

x

5. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos 5.1. pagalba rengiantis

5.2. pagalba prausiantis

5.3. pagalba šukuojantis

5.4. maudymas vonioje

5.5. kūno apiprausimas

5.6. rankų nagų priežiūra

5.7. kojų nagų priežiūra

6. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

organizavimas

6.1. gydytojo iškvietimas

6.2. lankymas gydymo įstaigoje

6.3. medikamentų nupirkimas

6.4. vaistų išrašymo organizavimas

7. Maitinimo organizavimas 7.1. produktų nupirkimas

7.2. maisto paruošimas

7.3. pagalba valgant sunkiai sergantiems

7.4. indų išplovimas

7.5. paruošto maisto pristatymas į namus

8. Pagalba buityje ir namų ruošoje 8.1. gyvenamųjų kambarių grindų plovimas

8.2. dulkių valymas

8.3. gyvenamųjų kambarių langų valymas

8.4. kitos paskirties patalpų tvarkymas

8.5. viryklės valymas

8.6. šaldytuvo valymas ir tvarkymas

8.7. vonios ir tualeto patalpų valymas

8.8. kiliminių dangų valymas:

8.8.1. kiliminių dangų valymas lauke

8.8.2. kiliminių dangų valymas dulkių siurbliu

8.9. šviestuvų valymas

8.10. veidrodžių valymas

8.11. patalynės pakeitimas

8.12. užuolaidų pakeitimas

8.13. patalynės adymas

8.14. drabužių taisymas

8.15. langų sandarinimas žiemai

8.16. drabužių skalbimas rankomis iki 1,5 kg.

8.17. drabužių ir patalynės lyginimas

8.18. patalynės (rūbų) nunešimas (parnešimas) į 

(iš) skalbyklos (rūbų valyklos)
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8.19. vandens atnešimas

8.20. kuro atnešimas

8.21. krosnies iškūrenimas

8.22. kasdieninės paklausos prekių pirkimas

8.23. šiukšlių surinkimas ir išnešimas

9. Įvairių pavedimų vykdymas 9.1. mokesčių sumokėjimas

9.2. dokumentų sutvarkymas

9.3. lydėjimas į įvairias įstaigas

9.4. lydėjimas pasivaikščioti

10. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas 

namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, 

apsiperkant, mokant mokesčius, planuojant ir 

atliekant namų ruošos darbus ir pan.

x

_______________________________




