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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO

NR. T1-86 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS ŠILALĖS

RAJONO GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

2022 m. rugsėjo      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 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-

86 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip:

„43. Kompensacijas pagal Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktus bendrai gyvenantiems

asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims, kurie būstą šildo ir karštą vandenį ruošia patys,

naudodami elektrą, kietąjį ar kitokį kurą, apskaičiuoja ir skiria naudodamasis Socialinių išmokų ir

apskaitos informacine sistema „Parama“ Skyrius:

43.1. pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas vidutines kietojo ar kitokio kuro

kainas;

43.2. iš karto už visą šildymo sezoną šio Aprašo 25.1, 25.2 ir 25.3 papunkčiuose nurodytiems

asmenims, jeigu nesikeičia bendrai gyvenančių asmenų sudėtis arba vieno gyvenančio asmens

šeiminė padėtis, jų (jo) pajamų šaltinis;

43.3. apskaičiuojant kompensacijos dydį, vadovaujamasi kompensacijos būstui šildyti

apskaičiavimo metodika, kompensacijos mokamos:

43.3.1. kai būstas šildomas kietuoju ar kitu kuru pagal asmens pateiktas sąskaitas faktūras ir

mokėjimo dokumentus (kasos čekį, kasos pajamų orderį, mokėjimo nurodymą ir kita), išskyrus

malkas, už kurias įrodančių įsigijimo išlaidas dokumentų pateikti nereikia. Už malkas ir pateikusiems

mokėjimo dokumentus kompensacija teikiama asmeniui, mokėjimo dokumentų nepateikusiems – į

paslaugas teikiančių įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose. Išmokama kompensacijos suma,

apskaičiuota pagal metodiką, tačiau ne didesnė, kaip nurodyta pateiktoje sąskaitoje faktūroje ir

mokėjimo dokumentuose.“;

43.3.2. kai būstas šildomas elektra, gyventojui už praėjusį ar už užpraėjusį mėnesį iki

einamojo mėnesio 15 d. pateikus duomenis apie atsiskaitymą – mokėjimo dokumentus už suvartotą

elektros energiją (sumokėtą sumą, suvartotą elektros energijos kiekį, nustatytus elektros tarifus).

Kompensacijos būstą šildant elektra apskaičiuojamos kiekvieną mėnesį šildymo sezonu kaip

numatyta Aprašo 46 punkte.“;

1.2. Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:

„44. Sprendimą dėl kompensacijos skyrimo pagal Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 ir 3

punktus bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kurie būstą šildo ir

karštą vandenį ruošia patys naudodami elektrą, kietąjį ar kitokį kurą, pasirašo jį ruošiantis specialistas

ir Skyriaus vedėjas ar specialistas.“;

1.3. Pakeisti 45 punktą ir jį išdėstyti taip:

„45. Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, kurie būstą šildo ir karštą

vandenį ruošia patys naudodami elektrą, kietąjį ar kitokį kurą, pateikdami prašymą-paraišką dėl
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kompensacijų gavimo, nurodo prašyme-paraiškoje, kokia kuro rūšimi naudojasi. Jei, kreipiantis dėl

kompensacijų, pateikiama informacija apie šildymo būdo pasikeitimą ir naujas šildymo būdas

neįregistruotas Registrų centre, pareiškėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius šildymo būdo

pasikeitimą.“;

1.4. Pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

„46. Šildymo sezonu, kai bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, kurie

būstą šildo ir karštą vandenį ruošia patys naudodami elektrą, kietąjį ar kitokį kurą, laikomi 6 mėnesiai

(nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d. imtinai).“

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 



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 25 D.

SPRENDIMO NR. T1-86 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS

NEPASITURINTIEMS ŠILALĖS RAJONO GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji 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

Nesudaro

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

  Nėra

  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)

  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

  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 

 Taip

  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)

  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

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai Nėra

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
 Šilalės rajono savivaldybės    

administracijos Turto ir 

socialinės paramos skyriaus

vyriausioji specialistė

Alvyda Urbonienė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos

 vyriausiasis  specialistas

 Mindaugas Mikutavičius

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

2022-09-20 2022-09-20
(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius

                                                                                                                                              
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 25 D.

SPRENDIMO NR. T1-86 „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 tikslinant kompensacijų skyrimą ir išmokėjimą, kai būstą šildo ir karštą vandenį

ruošia patys gyventojai.

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

sprendimas. 

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 bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos pateiktas rekomendacijas.

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 Lietuvos Respublikos piniginės

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir Piniginės socialinės paramos teikimo

nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams tvarkos aprašu (toliau – Aprašas). 

Pateiktame Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilalės rajono

gyventojams tvarkos aprašo pakeitime numatoma, kad gyventojai pateikę prašymą-paraišką dėl

kompensacijų skyrimo ir būstą šildantys malkomis neturės pateikti malkų pirkimo dokumentų,

jiems kompensacijos bus apskaičiuojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą kainą, o pateikus

dokumentus pagal kitas kuro rūšis kompensacijos bus apskaičiuojamas nekeičiant ankstesnės

skaičiavimo metodikos. Gyventojai tai pat kreipiasi ir dėl kompensacijų skyrimo kai pasikeičia

būsto šildymo būdas, t. y. kai būstas šildomas elektra – pagal Įstatymo 11 straipsnio 4 dalį tai kuras,

kurio kainos nereguliuojamos ir už kurį atsiskaitoma kas mėnesį pagal apskaitos prietaisų rodmenis,

– pagal nustatytas tiekėjų kainas. Kai būstas šildomas elektra numatoma kompensaciją skaičiuoti

kiekvieną mėnesį, kai bus pateikti mokėjimą įrodantys dokumentai už praėjusį arba už užpraėjusį

mėnesį, nes elektros tiekėjas gyventojui suteikia teisę apmokėti už praėjusį mėnesį iki einamo

mėnesio pabaigos.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą.

Teisės aktų keisti nereikės.

Turto ir socialinės paramos skyriaus

vyr. specialistė                                                  2022-09-20      Alvyda Urbonienė                          
(pareigos) (parašas, data)                    (vardas, pavardė)
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