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DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D.

SPRENDIMO NR. T1-216 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS

NEPASITURINTIEMS ŠILALĖS RAJONO GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. birželio      d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems

gyventojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Pakeisti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams

teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d.

sprendimu Nr. T1-216 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono

gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. papildyti 201 punktu:

„201. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną,

bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui piniginės socialinės paramos

mokėjimas pratęsiamas be atskiro prašymo skirti piniginę socialinę paramą, jeigu bendrai

gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į šią paramą, tačiau ne ilgiau negu iki

mėnesio, kurį šalyje atšaukiama ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas arba sueina jų paskelbimo

terminai, pabaigos.“;

1.2. pakeisti 48.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„48.3. pinigais, neviršinat 50 procentų paskirtos socialinės pašalpos dydžio, išskyrus atvejus,

kai atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, rekomenduoja didesnę kaip 50

procentų paskirtos socialinės pašalpos dydžio sumą mokėti piniginėmis lėšomis, o kai atvejo

vadyba netaikoma, – atsižvelgiant į socialinio darbuotojo, dirbančio su asmenimis, patiriančiais

socialinę riziką, rekomendaciją.“;

1.3. pakeisti 55.8 papunktį ir jį išdėstyti taip;

„55.8. netaikyti vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims Aprašo

21 punkto nuostatų, kai:

55.8.1. yra paskirta nedarbo draudimo išmoka, darbo paieškos išmoka arba mokymosi

laikotarpiu – mokymosi stipendija; 

55.8.2. Užimtumo tarnyboje ieškančio darbo asmens perregistravimas, pasikeitus statusui;

55.8.3. Užimtumo tarnyboje darbo paieškos nutraukimas, pasibaigus finansavimui;

55.8.4. kreipiasi dėl piniginės socialinės paramos skyrimo pirmą kartą per 24 mėnesius;“;

1.4. pakeisti 55.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„55.9. skirti socialinę pašalpą, jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio

asmens pajamos yra mažesnės už 1,1 valstybės remiamas pajamas (toliau – VRP) bendrai

gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, tačiau bendrai gyvenantys asmenys

arba vienas gyvenantis asmuo nuosavybės teise turi tik vieną būstą, kuriame faktiškai gyvena, namų

valdos žemės sklypą ir vieną transporto priemonę pagal VĮ „Regitra“ registro duomenis;“;

1.5. pakeisti 55.17 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„55.17. skirti 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio sąlyginę pašalpą kaip vienam

gyvenančiam asmeniui pilnamečiui vaikui (įvaikiui) iki 24 metų, kuris mokosi pagal bendrojo

ugdymo programą (įskaitant laikotarpį nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių

metų rugsėjo 1 dienos) ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje

mokykloje (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį) ir neturi kitų pajamų, kai
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auginantys vaiką (vaikus) tėvai ar vienas iš tėvų (įtėvių) patiria socialinę riziką ir neturi teisės pagal

Įstatymą gauti socialinę pašalpą;“;

1.6. pakeisti 55.18 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„55.18. skirti 1,1 VRP dydžio sąlyginę pašalpą kaip vienam gyvenančiam asmeniui

pilnamečiui vaikui (įvaikiui) iki 24 metų, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant

laikotarpį nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos) ar

pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (įskaitant

akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį) ir neturi kitų pajamų, kai tėvams arba vienam

iš tėvų (įtėvių) teisės aktų nustatyta tvarka laikinai/neterminuotai apribota tėvų valdžia arba vaikas

atskirtas nuo tėvų;“;

1.7. pakeisti 55.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„55.19. skirti 1,1 VRP dydžio periodinę pašalpą:

55.19.1. bendrai gyvenantiems asmenims atskirai, kai atitinka Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies

4–9 punktus ir neturi kitų pajamų, yra pateikę prašymą teismui dėl santuokos nutraukimo, kol bus

išnagrinėta santuokos nutraukimo byla, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius;

55.19.2. bendrai gyvenantiems asmenims ir kartu su vienu iš jų gyvenantiems vaikui

(vaikams), atskirai, kai atitinka Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4–9 punktus, jeigu vidutinės pajamos

vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 1,1 VRP dydžio, yra pateikę

prašymą teismui dėl santuokos nutraukimo, kol bus išnagrinėta santuokos nutraukimo byla, bet ne

ilgiau kaip 6 mėnesius;“;

1.8. pakeisti 57.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„57.1. teikti rekomendacijas, dėl socialinės paramos skyrimo bendrai gyvenantiems

asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, esant socialinio darbuotojo siūlymui;“.

2. Paskelbti šį sprendimą Šilalės rajono savivaldybės svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų

registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų

apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

Savivaldybės meras 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

                                                                                                                                              
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D.

SPRENDIMO NR. T1-216 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS

NEPASITURINTIEMS ŠILALĖS RAJONO GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                                              
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos

aprašas keičiamas siekiant suderinti priimtus savivaldybės ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas. 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 2

dalimi ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams

įstatymo Nr. IX-1675 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo 2020 m. gegužės 7 d.

įstatymu Nr. XIII-2883.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis,

kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Piniginė socialinė parama bus teikiama vadovaujantis tiek Lietuvos Respublikos

piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, tiek Piniginės socialinės

paramos teikimo nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos

aprašas).

Pateiktame „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr.

T1-216 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekte keičiami papunkčiai, papildoma punktu, kadangi

2020 m. gegužės 7 d. priėmus Įstatymo 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo

įstatymą, būtina, kad Tvarkos aprašo nuostatos atitiktų Įstatymo nuostatas. Papildoma 201 punktu,

kuriame nurodama, kad asmeniui piniginės socialinės paramos mokėjimas pratęsiamas be atskiro

prašymo skirti piniginę socialinę paramą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas

gyvenantis asmuo turi teisę į šią paramą, tačiau ne ilgiau negu iki mėnesio, kurį šalyje atšaukiama

ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas arba sueina jų paskelbimo terminai, pabaigos; esant atvejo

vadybininko rekomendacijai asmenims patiriantiems socialinę riziką, galima išmoką teikti didesnę

kaip 50 procentų pinigine forma (pvz. galima išmokas mokėti 100 procentų pinigine forma);

padidinta vertinamų pajamų riba teisęi į socialinę pašalpą nustatyti nuo 1 iki 1,1 valstybės

remiamų pajamų dydžio (t. y. 137,50 Eur) bei padidintas socialinės pašalpos dydis, todėl Tvarkos

apraše yra keičiami su šia nuostata susiję papunkčiai; patikslinta Socialinės paramos ir pagalbos

šeimai komisijos funkcija nurodyta 57.1 papunktyje.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą.

Teisės aktų keisti nereikės.

Socialinės paramos skyriaus

vyr. specialistė                                                  2020-06-16      Alvyda Urbonienė                          
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(pareigos) (parašas, data)                    (vardas, pavardė)



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D.

SPRENDIMO NR. T1-216 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS

NEPASITURINTIEMS ŠILALĖS RAJONO GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus

vyr. specialistė Alvyda Urbonienė
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

  Taip   tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

   Taip

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl 

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte nustatyti

subjekto įgaliojimai (teisės) 

atitinka subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

   Taip   tenkina

  netenkina

5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina
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6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo tvarka

ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

   Ne   tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų 

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina
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12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su kuriais

susijęs teisės akto projekto 

nuostatų įgyvendinimas, 

atsakomybės rūšis 

(tarnybinė, administracinė, 

baudžiamoji ir panašiai)

  Ne

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  Ne   tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai   Nėra

  tenkina

  netenkina

Teisės akto 

projekto tiesioginis

rengėjas:

Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos 

Socialinės paramos skyriaus

vyr. specialistė

Alvyda Urbonienė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vyr. specialistas

Aloyzas Vaičiulis

(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

2020-06-16 2020-06-16
(parašas) (data)  (parašas) (data)
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