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VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 

ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO 

TVIRTINIMO 
 

2011 m. birželio  28 d. Nr. T-VII-50 

Varėna

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-

1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 12 punktu, 16 straipsnio 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589; 2010, Nr. 53-2598) ir 

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 (Žin., 2006, Nr. 68-2510), 3 punktu, Varėnos rajono 

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir 

mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą (pridedama). 

                         2017 m. vasario 28 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-VIII-610redakcija 

2. P r i p a ž i n t i netekusiu galios Varėnos rajono tarybos 2006 m. gruodžio 28 d. 

sprendimą Nr. T-V-1040 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir 

mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos“. 

                        2017 m. vasario 28 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo sprendimo Nr. T-VIII-610 neteko 

galios 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2017 m. kovo 1 d. 

                        2017 m. vasario 28 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo sprendimo Nr. T-VIII-

610redakcija 

4. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

                        2017 m. vasario 28 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo sprendimo Nr. T-VIII-

610redakcija 

 

 

Savivaldybės meras         Elvinas Jankevičius 

 

 
Socialinės paramos skyriaus vedėja 

 

Danutė Mazaliauskienė 
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                                                                        PATVIRTINTA 

      Varėnos rajono savivaldybės tarybos  

                                                                        2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-VII-50 
                                                                              (2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-610redakcija) 

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR 

MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Varėnos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už 

socialines paslaugas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Varėnos rajono gyventojų 

kreipimosi dėl socialinių paslaugų tvarką, socialinių paslaugų poreikio nustatymą, socialinių 

paslaugų skyrimo, sustabdymo, nutraukimo, asmens siuntimo į globos įstaigą (toliau – Globos 

namai) tvarką, informacijos apie socialinių paslaugų gavėją saugojimo tvarką, asmens (šeimos) 

finansinių galimybių vertinimą, mokėjimą už socialines paslaugas, pagalbos pinigų mokėjimą ir 

kitas sąlygas.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 

įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 

patvirtinimo“ (toliau – Socialinių paslaugų katalogas), Asmens (šeimos) socialinių paslaugų 

poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių 

paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio 

asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Asmens 

(šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas), Mokėjimo už 

socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtinu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 

14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais 

teisės aktais. 

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

kurių poreikį asmeniui (šeimai) nustato Varėnos rajono savivaldybė ir kurių teikimas finansuojamas 

iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų ar Varėnos rajono savivaldybės biudžetui skiriamų 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms 

organizuoti. 

4. Socialinės paslaugos teikiamos Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje  

gyvenantiems asmenims ir kitiems asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos socialinių 

paslaugų įstatymo 5 straipsnio 2–3 punktuose. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria 

smurtą (fizinį, psichologinį, seksualinį ar pan.), arba kyla grėsmė asmens (šeimos) fiziniam ar 

emociniam saugumui, socialinės paslaugos gali būti teikiamos ir kitos savivaldybės asmenims 

(šeimoms).  

5. Socialines paslaugas, jų turinį pagal socialinių paslaugų rūšis apibrėžia Socialinių 

paslaugų katalogas. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis yra nustatomas individualiai, 

atsižvelgiant į asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir 

asmeniui (šeimai) teikiamų paslaugų rūšį.  
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6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 

įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.  

 

 

 

II SKYRIUS 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMAS IR TEIKIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

KREIPIMOSI DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TVARKA 

 

7. Varėnos rajono savivaldybėje socialinės paslaugos teikiamos socialinės rizikos 

vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, likusiems be tėvų globos vaikams, 

suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, 

socialinės rizikos šeimoms, vaikus globojančioms šeimoms, krizėje esančioms šeimoms ir jų 

nariams, kitiems asmenims, atsižvelgiant į individualius asmens (šeimos) interesus ir nustatytus 

socialinių paslaugų poreikius.  

8. Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) asmuo (vienas iš suaugusių 

šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) kreipiasi į socialinį darbuotoją ir pateikia šiuos 

dokumentus: 

8.1. užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti, kurios formą tvirtinta 

socialinės apsaugos ir darbo ministras. Asmuo dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo gali 

kreiptis elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies 

paslauga;  

8.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą 

laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams), išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos 

socialinės paslaugos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu; 

8.3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, kad asmuo yra įtrauktas į 

gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios 

vietos apskaitos dokumentuose); 

8.4. informaciją apie asmens (šeimos narių) pajamas (išskyrus informaciją, kurią 

Varėnos rajono savivaldybės administracija gauna pagal duomenų teikimo sutartis); 

8.5. pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą (arba vieną iš dokumentų, nusakantį 

neįgalumo turėjimą: darbingumo lygio nustatymo pažymą, specialiojo nuolatinės priežiūros 

(pagalbos) poreikio nustatymo, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymų kopiją) – 

teikiant dokumentus dėl socialinių paslaugų gavimo globos įstaigoje; 

8.6. medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) su gydytojų išvadomis dėl paslaugų rūšies 

ir globos įstaigos pobūdžio (teikiant dokumentus dėl pagalbos į namus paslaugų asmenims, kuriems 

nenustatytas specialiųjų poreikių lygis, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugas 

globos įstaigoje); 

8.7. vykimo tikslą patvirtinančius dokumentus (teikiant transporto organizavimo 

paslaugą); 

8.8. kitus dokumentus, patikslinančius socialinių paslaugų poreikį (buities ir gyvenimo 

sąlygų patikrinimo aktas) (1 priedas). 

9. Prašymą-paraišką dėl socialinių paslaugų gavimo asmuo pateikia: 

9.1. dėl bendrųjų socialinių paslaugų – Varėnos socialinių paslaugų centrui arba 

Merkinės globos namams (toliau – Socialinių paslaugų įstaigai); 

9.2. dėl specialiųjų socialinių paslaugų – Varėnos rajono savivaldybės administracijos 

seniūnijoms (toliau – seniūnijos), kurios teritorijoje asmuo (šeima) gyvena. 
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10. Asmens (vieno iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymas dėl 

bendrųjų socialinių paslaugų gavimo ar socialinės rizikos šeimai teikimo nėra būtinas, išskyrus 

atvejus, kai socialinių paslaugų skyrimo duomenys turi būti suvedami į Socialinės paramos 

informacinės sistemos (toliau – SPIS) duomenų bazę.  

11. Kai asmuo dėl sveikatos, neįgalumo ir kitų objektyvių priežasčių negali kreiptis dėl 

socialinių paslaugų skyrimo į gyvenamosios vietos seniūniją, veikdami asmens (šeimos) ar 

visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą skirti socialines paslaugas asmeniui (šeimai) 

gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, dėl kurios asmuo (vienas iš 

suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) negali padaryti to pats. 

12. Asmuo, rengiamas paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar 

socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios 

sveikatos priežiūros įstaigos, dėl socialinės priežiūros ar socialinės globos gavimo kreipiasi į minėtų 

įstaigų socialinius darbuotojus, kurie asmens prašymą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki 

asmens paleidimo iš šių įstaigų pateikia savivaldybei, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš 

patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės bei psichologinės 

reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę ar kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba 

kurios teritorijoje gyvena asmens šeima, arba Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos ar Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos dėl asmens, patekusio į minėtas įstaigas iš apskrities viršininko 

socialinių paslaugų įstaigos, kurios savininko teisės ir pareigos perduotos savivaldybei ar Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijai ir kurioje asmuo pradėjo gauti socialines paslaugas iki 2007 m. sausio 

1 d., bei pageidaujančio gauti socialines paslaugas valstybės Globos namuose. 

13. Kitų savivaldybių gyventojai gali kreiptis dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir 

socialinės priežiūros paslaugų skyrimo tuo atveju, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį 

smurtą ir kyla grėsmė jo emociniam ar fiziniam saugumui.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS 

 

14. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens 

nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir 

poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis. 

15. Šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos 

narių gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius 

su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis 

bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra. 

16. Seniūnijų ir Socialinių paslaugų įstaigų ar kiti darbuotojai, kuriems priskirta 

asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo funkcija, gavę Aprašo 8 punkte  nurodytus 

dokumentus, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 

patvirtinu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, per 

14 kalendorinių dienų privalo nustatyti asmens socialinių paslaugų poreikį (išskyrus atvejus, kai 

nustatomas socialinės globos poreikis).  

17. Socialinių paslaugų poreikį nustato: 

17.1. bendrųjų socialinių paslaugų – Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai; 

17.2. socialinės priežiūros paslaugų – seniūnijų socialiniai darbuotojai ar kiti 

socialiniai darbuotojai, kuriems priskirta socialinių paslaugų poreikio nustatymo funkcija;  

17.3. socialinės globos paslaugų – seniūnijų socialiniai darbuotojai.  

18. Vertinant asmens socialinių paslaugų poreikį, prioritetas teikiamas alternatyvioms 

ilgalaikei socialinei globai paslaugoms, teikiamoms bendruomenėje, – socialinei priežiūrai, 
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trumpalaikei socialinei globai, dienos socialinei globai asmens namuose, dienos centre. Jei, 

nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar 

socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, atliekamas asmens socialines globos poreikio 

nustatymas. 

19. Asmens socialinės globos poreikis turi būti nustatytas per 30 kalendorinių dienų 

nuo prašymo gavimo dienos. Esant reikalui, Varėnos rajono savivaldybės administracijos (toliau – 

Savivaldybės administracijos) direktoriaus sprendimu šis terminas gali būti pratęsiamas. 

20. Likusio be tėvų globos vaiko, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka skirta laikinoji 

arba nuolatinė globa, socialinės globos poreikis nevertinamas. 

21. Socialiniai darbuotojai, nustatę asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, 

išvadas pateikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus asmeniui 

(toliau – Socialinės paramos skyrius), priimančiam sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo. 

22. Socialinių paslaugų įstaigų socialiniai darbuotojai, nustatę asmens, gaunančio 

socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį, išvadas pateikia socialinių paslaugų įstaigos 

vadovui.  

23. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį socialinių paslaugų teikimo 

laikotarpiu, pasikeitus aplinkybėms ar asmens sveikatos būklei, peržiūri socialinių paslaugų įstaigos 

socialinis darbuotojas ir pateikia išvadas socialinių paslaugų įstaigos vadovui.  

24. Išskirtinais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla 

grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, Savivaldybės administracijos direktorius arba jo 

įgaliotas asmuo gali priimti sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, nenustačius socialinių 

paslaugų poreikio. Tokiu atveju socialinių paslaugų poreikis turi būti nustatytas suteikus (arba 

teikiant) socialines paslaugas.  

25. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas vadovaujantis Senyvo amžiaus 

asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens 

(šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus 

asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos 

patvirtinimo“, Socialinės rizikos vaiko ir likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio 

nustatymo metodika, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. 

įsakymu Nr. A1-179 „Dėl socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos 

poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ bei Socialinės globos poreikio vaikui su negalia 

nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 

m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-255 „Dėl socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo ir 

metodikos patvirtinimo“. 

26. Jei asmuo (šeima) pageidauja gauti bendrąsias socialines paslaugas, socialinių 

paslaugų poreikio nustatyti nebūtina.  

TREČIASIS SKIRSNIS 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS 

 
27. Vadovaujantis šiuo Aprašu, socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo 

tikslingumą, mokėjimo už socialines paslaugas dydį, socialinių paslaugų sustabdymo, tęsimo ar 

nutraukimo reikalingumą nustato: 

27.1. dėl bendrųjų socialinių paslaugų – socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas;  

27.2. dėl specialiųjų paslaugų teikimo – Socialinės paramos skyriaus specialistas, 

atsakingas už socialinių paslaugų organizavimą arba šio specialisto teikimu vadovaudamasi 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Socialinių paslaugų skyrimo ir 

vertinimo komisija (toliau – Komisija). 
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28. Komisijos sudėtį ir nuostatus įsakymu tvirtina Savivaldybės administracijos 

direktorius.  

29. Komisijos posėdžius protokoluoja Socialinės paramos skyriaus specialistas.  

30. Komisijos protokolai iki atidavimo į archyvą saugomi Socialinės paramos skyriuje.  

31. Sprendimą dėl socialinių paslaugų, kurių teikimą finansuoja savivaldybė iš savo 

biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams,  

asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ar nutraukimo, priima Savivaldybės administracijos 

direktorius arba jo įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens 

(šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimą ir Komisijos rekomendaciją.  

32. Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo priima 

sprendimus dėl: 

32.1. socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo, tęsimo ir 

nutraukimo; 

32.2. pagalbos pinigų asmeniui (šeimai) skyrimo ir mokėjimo nutraukimo. 

33. Sprendimas dėl bendrųjų socialinių paslaugų skyrimo priimamas Savivaldybės 

administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo 

ir reikiamų dokumentų pateikimo dienos.  

34. Sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo priimamas per 14 

kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio 

vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos.  

35. Sprendimas dėl socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimai skyrimo priimamas 

nedelsiant, gavus informaciją apie socialinę riziką, nepildant Asmens (šeimos) socialinių paslaugų 

poreikio vertinimo formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio 

nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia 

socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“. 

36. Sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo, sustabdymo ir 

nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens 

socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos. Sprendimas dėl 

trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių 

dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo 

savivaldybei dienos ir gavus rašytinę informaciją, kad globos įstaigoje yra vieta trumpalaikei 

socialinei globai gauti. 

37. Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos socialinės rizikos vaikui skyrimo 

priimamas tik gavus Varėnos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 

(toliau – VTAS) teikimą bei sprendimą dėl juridinio asmens ar vaikus globojančios šeimos 

paskyrimo vaiko globėju. 

38. Sprendimas dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos likusiam be tėvų globos 

vaikui skyrimo priimamas gavus VTAS teikimą, jog vaikui nustatyta nuolatinė globa, ir priimtą 

sprendimą dėl juridinio asmens ar vaikus globojančios šeimos  paskyrimo vaiko globėju. 

39. Priėmus sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, užpildoma 

Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo SP-9 forma, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl  

kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“. 

40. Jei asmeniui, gaunančiam socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, reikia 

keisti paslaugų rūšį, šios įstaigos vadovas dėl socialinių paslaugų nutraukimo ir kitų socialinių 

paslaugų skyrimo kreipiasi į savivaldybę, kuri priėmė sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui 

skyrimo.  
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41. Priėmus sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę socialinę globą, o vaikui, kuriam 

nustatyta laikinoji globa, ar socialinės rizikos vaikui – trumpalaikę socialinę globą globos įstaigoje, 

kurios savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar dalininku (savininku) yra Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija (toliau – valstybės globos namai), Socialinės paramos skyrius ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia šio sprendimo kopiją kartu su reikiamais dokumentais 

Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – 

Departamentas) ar Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai  (toliau – Tarnyba).  

42. Priėmus sprendimą skirti asmeniui trumpalaikę socialinę globą, Socialinės 

paramos skyrius iki asmens atvykimo į Globos namus, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 

išsiunčia šio sprendimo kopiją kartu su reikiamais dokumentais Globos namams, kuri teiks 

asmeniui trumpalaikę socialinę globą.  

43. Dėl socialinių paslaugų teikimo sustabdymo ar nutraukimo asmuo (vienas iš 

suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas ar paslaugas teikianti įstaiga raštu kreipiasi į 

socialinį darbuotoją, nustačiusį asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį. Prašyme turi būti 

nurodytos visos aplinkybės  ir priežastys, dėl kurių turi būti sustabdytas ar nutrauktas socialinių 

paslaugų teikimas. Socialinis darbuotojas ar socialines paslaugas teikianti įstaiga, įvertinusi visas 

aplinkybes, per 5 darbo dienas savo išvadas teikia Socialinės paramos skyriui. 

44. Suaugusiam asmeniui (šeimai) socialinių paslaugų teikimas sustabdomas arba 

nutraukiamas šiais atvejais: 

 44.1. asmens (šeimos), globėjo (rūpintojo) raštišku prašymu; 

44.2. pasibaigus sutarties dėl socialinių paslaugų teikimo terminui; 

44.3. šiurkščiai pažeidus Socialinių paslaugų įstaigos vidaus tvarkos taisykles; 

44.4. paaiškėjus, kad asmuo (šeima), globėjas (rūpintojas) sąmoningai pateikė 

neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, 

norėdamas gauti socialines paslaugas; 

44.5. išvykus nuolat gyventi į kitą savivaldybę, užsienio valstybę; 

44.6. išvykus gydytis; 

44.7. atsisakius mokėti už socialines paslaugas; 

44.8. mirus; 

44.9. nesudarant sąlygų teikti socialines paslaugas (neįsileidžiant darbuotojo, 

nepriimant teikiamos pagalbos ir pan.); 

44.10. susirgus užkrečiama liga (aktyviąja tuberkulioze, odos infekcine liga, lytiškai 

plintančiais susirgimais, lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija ir pan.) arba asmenims, kuriems 

reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba; 

44.11. kitais atvejais, kai paslaugų gavėjai netenka teisės gauti socialines paslaugas  

45. Vaikui, gaunančiam ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas 

institucijoje, socialinių paslaugų teikimas sustabdomas arba nutraukiamas šiais atvejais: 

45.1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.255 ir 3.258 straipsnyje numatytais 

atvejais; 

45.2. kitais teisės aktuose numatytais atvejais. 

46. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo sustabdytas socialinių paslaugų teikimas, 

Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į socialinio 

darbuotojo siūlymą, priima sprendimą tęsti socialinių paslaugų teikimą. 

47. Asmeniui (šeimai), globėjui ar rūpintojui pateikus raštišką prašymą sustabdyti 

teikiamas socialines paslaugas turi būti nurodytas sustabdymo terminas. Jeigu prašyme nenurodytas 

sustabdymo terminas, socialinių paslaugų teikimas sustabdomas 1 mėnesiui, esant motyvuotam 

prašymui – iki 6 mėn.  
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48. Dėl socialinių paslaugų teikimo atnaujinimo į socialines paslaugas teikiančią 

įstaigą reikia kreiptis ne vėliau kaip prieš 1 savaitę. Nesikreipus į įstaigą dėl paslaugų teikimo 

atnaujinimo, suėjus sustabdymo terminui, socialinių paslaugų teikimas nutraukiamas. 

49. Sprendimas sustabdyti ar nutraukti socialinių paslaugų teikimą priimamas nuo tos 

dienos, kai gaunama informacija apie Aprašo 44–45 punktuose nurodytų aplinkybių atsiradimą. 

50. Paaiškėjus, kad asmuo pateikė neteisingus duomenis, turinčius įtakos paslaugų 

skyrimui, Sprendimą dėl socialinių paslaugų sustabdymo ar nutraukimo per 3 darbo dienas priima 

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į seniūnijos ar 

socialinių paslaugų įstaigos pateiktą informaciją. 

51. Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo, ar 

nutraukimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui. 

Sprendimo originalas įsegamas į asmens bylą.  

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ASMENS SIUNTIMAS Į GLOBOS NAMUS 

 

52. Asmuo, kuriam nustatytas socialinės globos poreikis, siunčiamas į globos namus 

ilgalaikei arba trumpalaikei socialinei globai, vadovaujantis Savivaldybės administracijos 

direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo. 

53. Globos namai, į kuriuos yra siunčiamas asmuo, yra parenkami atsižvelgiant į 

asmens (globėjo) pageidavimą ir globos namų galimybes suteikti reikiamas paslaugas. 

54. Prieš apgyvendinant asmenį globos namuose ilgalaikei socialinei globai, yra 

išrašomas asmens siuntimas į Globos namus (toliau vadinama – siuntimas). Siuntimą (2 priedas) 

išrašo savivaldybė, priėmusi sprendimą dėl socialinės globos skyrimo, o kai priimtas sprendimas 

dėl ilgalaikės socialinės globos valstybės Globos namuose – Tarnyba arba Departamentas. 

55. Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) 

asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama Globos namams, į kuriuos asmuo 

siunčiamas. Tarnybos arba Departamento siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai 

sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo. 

56. Išrašytas Siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui 

(globėjui, rūpintojui) dienos. Galiojimo terminas gali būti pratęstas, jei asmuo (globėjas, rūpintojas) 

raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negalėjo 

apsigyventi socialinės Globos namuose. 

57. Jei asmuo neapsigyvena Globos namuose per Siuntimo galiojimo terminą, 

Sprendimas skirti socialinę globą netenka galios.  

58. Jei  Globos namuose yra laisvų vietų ar Globos namuose apgyvendinamas likęs be 

tėvų globos vaikas, socialinės rizikos vaikas, siuntimas išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 

nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo priėmimo dienos, o kai siuntimą išrašo Tarnyba, – ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos. 

59. Jei Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į savivaldybės eilę 

ilgalaikei socialinei globai gauti, o tais atvejais, kai asmeniui skirta ilgalaikė socialinė globa 

valstybės Globos namuose, – į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos 

namuose, kurią sudaro ir tvarko Tarnyba arba Departamentas . 

60. Savivaldybės asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti sudaroma pagal 

sprendimų dėl socialinės globos skyrimo priėmimo datą. Tais atvejais, kai sprendimai dėl socialinės 

globos skyrimo priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama ir į jų Prašymo-paraiškos 

socialinėms paslaugoms gauti pateikimo datą. 
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61. Asmeniui nurodžius motyvuotas priežastis, dėl kurių jam reikalinga skubi 

trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslauga, jam gali būti skiriama socialinė globa skubos 

tvarka ir eilėje gauti paslaugą jis įrašomas pirmumo tvarka (išskyrus asmenis, kuriems paslauga 

skiriama valstybės ar kitų savivaldybių Globos namuose).  

62. Apgyvendinimas vykdomas išnagrinėjus atskirus atvejus Komisijoje, išskyrus 

atvejus, kai asmuo apgyvendinamas valstybės globos namuose. Atsižvelgiant į Komisijos 

rekomendacijas, be eilės Globos namuose skubos tvarka gali būti apgyvendinami: 

62.1. asmenys, neturintys gyvenamosios vietos, kuriems nustatytas socialinės globos 

poreikis; 

62.2. vieniši asmenys, neturintys vaikų ir artimų giminaičių, galinčių jais rūpintis, 

kuriems nustatytas socialinės globos poreikis; 

62.3. asmenys, kuriems nustatytas socialinės globos poreikis ir kurių vaikai gyvena ne 

Lietuvoje, arba dėl netinkamo gyvenimo būdo, žalingų įpročių bei  kitų objektyvių priežasčių 

nesirūpina tėvais,  

62.4. asmenys, kuriems reikalingų socialinių paslaugų nėra galimybės teikti namuose 

ir kuriems nustatytas socialinės globos poreikis. 

63. Globos namai per 3 darbo dienas informuoja Socialinės paramos skyrių apie 

atsiradusias laisvas vietas ir kiekvieną mėnesį, iki sekančio mėnesio 5 d., pateikia informaciją apie 

globos paslaugas gavusių asmenų skaičių.  

64. Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas surenka reikalingus asmens 

dokumentus, numatytus Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo 

tvarkos aprašo 2 priede, šio Aprašo 8 punkte ir suformuoja asmens bylą. Byla perduodama 

socialines paslaugas teikiančiai įstaigai. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

INFORMACIJOS APIE SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJĄ SAUGOJIMAS 

 

65. Informacija apie savivaldybės teikiamas socialines paslaugas, Varėnos rajono 

savivaldybės socialinės globos įstaigas ir laisvas vietas jose, socialinės globos kainas, laukiančių 

savivaldybės eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti asmenų skaičių skelbiama www.varena.lt  

interneto svetainėje. 

66. Socialinių paslaugų įstaigoje informacija apie asmenį (šeimą), gaunantį socialines 

paslaugas, kaupiama ir saugoma asmens (šeimos) byloje. 

67. Duomenis apie  gyventojams skirtas, teikiamas ir neskirtas (nurodant neskyrimo 

priežastis) socialines paslaugas Varėnos rajono savivaldybės atsakingi specialistai teikia socialinės 

paramos informacinėje sistemoje (SPIS).  

68. Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai, kuriems priskirta duomenų suvedimo į 

socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazę, funkcija, kiekvieną mėnesį, 

iki kito mėnesio 15 dienos suveda informaciją apie praėjusio mėnesio paslaugų gavėjus, suteiktų 

paslaugų kiekį, asmens mokėjimo už suteiktas paslaugas sumą, valstybės biudžeto specialiųjų 

tikslinių dotacijų sumą ir savivaldybės biudžeto išlaidų sumą. 

 

III SKYRIUS 

ASMENS (ŠEIMOS NARIŲ) FINANSINIŲ GALIMYBIŲ VERTINIMAS 

 

 

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

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

(šeimai) nustatytas. 

http://www.varena.lt/
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70. Pageidaujantis gauti socialines paslaugas asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) 

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

71. Ilgalaikę socialinę globą pageidaujantis gauti asmuo 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.  

72. 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.  

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

normatyvas nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30-32 

straipsnių ir Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtino Lietuvos Respublikos 

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

tvarkos aprašo patvirtinimo“ IX ir X skyrių nuostatomis. 

74. Asmens (šeimos narių) kuriam skiriamos socialinės paslaugos, finansinės 

galimybės vertinamos tuo pačiu metu, kuriuo nustatomas asmens (šeimos) socialinių paslaugų 

poreikis. Socialinių paslaugų gavimo metu pasikeitus asmens (šeimos) pajamoms ir (ar) turtui, 

asmens (šeimos narių) finansinės galimybės vertinamos iš naujo. 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. 

75. 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. 

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

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

rajono savivaldybė turi teisę finansines galimybes vertinti po to, kai nustatomas asmens (šeimos) 

socialinių paslaugų poreikis ir jam skiriamos socialinės paslaugos. 

77. Socialines paslaugas gaunantis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo 

globėjas (rūpintojas) pagal sutartyje numatytas sąlygas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo 

įvykusių  asmens pajamų, išskyrus Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsnio 

1 dalies 1-6 ir 8-18 punktuose nurodytų pajamų, ar turto pokyčių dienos, praneša savivaldybei apie 

asmens (šeimos) pajamų ir  turto pokyčius per šių paslaugų gavimo laiką. 

78. Socialinės paramos skyrius, gavęs informaciją apie jau gaunančio socialines 

paslaugas asmens (šeimos) pajamų pokyčius per paslaugų gavimo laiką, finansines galimybes iš 

naujo įvertina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo minėtos informacijos gavimo. 

79. Socialinės paramos skyrius, gavęs informaciją apie jau gaunančio ilgalaikę 

socialinę globą asmens turto pokyčius, finansines jo galimybes iš naujo įvertina ne vėliau kaip per 

vienerius metus nuo minėtos informacijos gavimo. 

80. Pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytam valstybės remiamų 

pajamų dydžiui, mokėjimą už socialines paslaugas reglamentuojantiems teisės aktams, valstybės 

biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos dydžiui, socialinių paslaugų kainai ar asmens pajamoms, 

Socialinės paramos skyrius finansines galimybes iš naujo įvertina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo 

informacijos gavimo.  

81. Socialiniai darbuotojai, nustatantys asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, 

konsultuoja asmenis (šeimos narius) finansinių galimybių vertinimo, mokėjimo už socialines 

paslaugas šaltinių pasirinkimo klausimais ir jiems tarpininkauja.  
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82. Socialinės paramos skyrius turi teisę asmens (šeimos), gaunančio socialines 

paslaugas , finansines galimybes iš naujo vertinti savo ar socialines paslaugas asmeniui (šeimai) 

teikiančios socialinių paslaugų įstaigos iniciatyva. 

83. Valstybės ir savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos savivaldybių prašymu 

turi parengti ir pateikti joms informaciją, susijusią su asmens (šeimų narių) finansinių galimybių 

mokėti už socialines paslaugas vertinimu. 

84. Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės nevertinamos šiais atvejais: 

84.1. kai asmuo (šeimos nariai) teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą, 

išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinės rizikos suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per 

kalendorius metus gyvena socialinių  paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą; 

84.2. kai asmuo (šeimos nariai) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą; 

84.3. Aprašo 127.2-127.3, 128.1, 130.1-130.2 punktuose numatytais atvejais. 

 

IV SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINES PASLAUGAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS MOKĖJIMO NUOSTATOS 

 

85. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas 

individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines 

paslaugas, teikiamų socialinių paslaugų rūšį ir kainą. 

86. Mokėjimo šaltiniai yra asmens (šeimos) pajamos, turtas, išreikštas pinigais, asmens 

suaugusių vaikų, kitų suinteresuotų asmenų piniginės lėšos, skirtos asmeniui (šeimai) teikiamų 

socialinių paslaugų išlaidoms apmokėti. 

87. Jeigu asmuo (šeima) neturi finansinių galimybių mokėti už teikiamas socialines 

paslaugas, už jas moka (dalinai moka) asmens artimieji giminaičiai, kurie įstatymų ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka privalo rūpintis jais ir juos išlaikyti arba kiti suinteresuoti asmenys. 

88. Už papildomai asmens (šeimos) pageidavimu teikiamas socialines paslaugas 

mokama paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) ir socialinių paslaugų įstaigos 

susitarimu. 

89. Asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydis negali būti didesnis už 

asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų kainą. 

90. Už gautas socialines paslaugas asmuo (šeima) moka pagal Varėnos rajono 

savivaldybės tarybos nustatytas socialinių paslaugų kainas. 

91. Asmuo (šeima) už teikiamas socialines paslaugas moka proporcingai teikiamų 

paslaugų skaičiui ir trukmei. 

92. Mokestis už socialines paslaugas imamas po paslaugos suteikimo. 

93. Aprašo 59 punkte nustatytu atveju sutartis dėl paslaugų teikimo ir mokėjimo už 

socialines paslaugas pasirašoma atsiradus galimybei teikti socialines paslaugas. 

94. Asmens (šeimos) ir savivaldybės tarpusavio teisės ir pareigos, susijusios su asmens 

(šeimos) mokėjimu už socialines paslaugas, nustatomos rašytine socialines paslaugas gaunančio 

asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo (rūpintojo) ir savivaldybės sutartimi.  

Sutartyje nustatomi konkretūs asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydžiai pinigine 

išraiška ir mokėjimo tvarka, asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimo iš naujo dėl asmens 

(šeimos) pajamų ir asmens turto pokyčių, įvykusių per šių paslaugų gavimo laiką, sąlygos.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKĖJIMAS UŽ BENDRĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS 
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95. Už epizodines ir reguliarias transporto organizavimo paslaugas, kol asmuo (šeima) 

neišnaudojo transporto organizavimo paslaugos teikimo normos, mokama, jeigu asmens pajamos 

(vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) per mėnesį: 

95.1. 2–2,5 valstybės remiamos pajamos (toliau – VRP) – 10 proc. socialinės 

paslaugos kainos; 

95.2. 2,5–3 VRP – 20 proc. socialinės paslaugos kainos; 

95.3. 3–4 VRP – 40 proc. socialinės paslaugos kainos; 

95.4. 4–5 VRP – 80 proc. socialinės paslaugos kainos; 

95.5. daugiau kaip 5 VRP – 100 proc. socialinės paslaugos kainos. 

96. Transporto organizavimo paslaugos gali būti teikiamos vykstant į (iš): 

96.1. gydymo, reabilitacijos ir slaugos įstaigas, Gydytojų konsultacinę komisiją 

(GKK) ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT); 

96.2. planines ambulatorines hemodializės procedūras; 

96.3. techninės pagalbos neįgaliesiems centro skyrius; 

96.4. ugdymo, socialines ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas. 

97. Epizodinės transporto organizavimo paslaugos gali būti suteikiamos ne dažniau 

kaip du kartus per pusę metų vienam asmeniui (šeimai), išskyrus atvejus, kai transporto 

organizavimo paslaugos gavėjas moka visą paslaugos kainą. 

98. Asmuo (šeima) moka visą transporto organizavimo kainą, kai išnaudoja transporto 

paslaugų teikimo normą ir (ar) pageidauja transporto paslaugų papildomai ir privačiai. 

99. Transporto paslaugos teikiamos darbo dienomis, išskyrus atvejus, kai pateikiami 

motyvuoti įrodymai, dėl kurių ši paslauga reikalinga švenčių ar poilsio dienomis. 

100. Transporto paslaugomis pasinaudojęs asmuo (arba vienas iš suaugusių šeimos 

narių, arba jo globėjas (rūpintojas), arba įgaliotas asmuo) privalo per 5 darbo dienas po paslaugos 

suteikimo sumokėti už suteiktas paslaugas. 

101. Kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos 

nariui) per mėnesį viršija 2 VRP, už asmens higienos ir priežiūros paslaugas ir kitas mokamas 

bendrąsias paslaugas, išskyrus transporto organizavimo paslaugą, mokama 50 proc. socialinės 

paslaugos kainos.  

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

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

mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ 

 

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

pajamas. 

104. Mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis asmeniui (šeimai) neturi viršyti 20 

procentų asmens (šeimos) pajamų.   

105. Už socialinę priežiūrą (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikinojo 

apnakvindinimo, pagalbos į namus ir kitas socialines paslaugas) mokama, kai asmens pajamos 

(vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) per mėnesį: 

105.1. 2–3 VRP – 25 proc. socialinės paslaugos kainos, bet ne daugiau kaip 5 

procentai asmens (šeimos) pajamų; 

105.2. 3–3,5 VRP – 50 proc. socialinės paslaugos kainos; 

105.3. 3,5–4,5 VRP – 75 proc. socialinės paslaugos kainos; 

105.4. daugiau kaip 4,5 VRP – 100 proc. socialinės paslaugos kainos. 
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106. 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 socialinės rizikos suaugusio asmens, ilgiau 

kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvenančio socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gaunančio 

socialinę priežiūrą, mėnesio pajamos negali likti mažesnės nei 0,8 valstybės remiamų pajamų 

dydžio. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMAS 

 

107. Pagalbos pinigai mokami vaikus globojančiai ar juos prižiūrinčiai (jais 

besirūpinančiai) šeimai.  

108. Pagalbos pinigų mokėjimas vaikus globojančiai ar juos prižiūrinčiai šeimai 

vykdomas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl pagalbos pinigų 

fiziniam asmeniui (globėjui, rūpintojui) už vaiko globą skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKĖJIMAS UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ 

 

109. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens 

(šeimos) pajamas. 

110. Vieno gyvenančio asmens ar asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos 

vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio, mokėjimo už vieną 

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

 111. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija 

valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos 

socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų. 

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

dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei ir 

apskaičiuojamas: 

 

M=APx20 (arba 50) procentų:VDVxSVP, kur: 

M – mokėjimo už dienos socialinę globą dydis, 

AP – asmens pajamos per mėnesį. 

VDV – vidutinis metinis mėnesio darbo valandų skaičius (patvirtintas Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu), 

SPV  – suteiktų paslaugų valandų skaičius. 

113. 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 teisės 

aktų nustatytas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas. 

114. Už dienos socialinę globą mokama šiame Apraše nustatyta tvarka. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKĖJIMAS UŽ TRUMPALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ 

 

115. Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į 

asmens pajamas. 
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116. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą 

trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės 

globos trukmei. 

117. Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę 

globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos 

Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos arba priežiūros (pagalbos) išlaidų 

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

socialinę globą padengti. Tais atvejais, kai asmuo, gaudamas trumpalaikę socialinę globą, maitinasi 

savo lėšomis, mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis mažinamas proporcingai ta dalimi, 

kuria mažėja trumpalaikės socialinės globos kaina, kai į ją neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos 

pagal teisės aktų nustatytas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas. 

118. Globos namai, gavę informaciją apie jau gaunančio trumpalaikės socialinės 

globos paslaugas asmens pajamų pokyčius, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų šią informaciją 

pateikia Socialinės paramos skyriui. Asmens mokamas dydis už socialinę paslaugą taip pat 

perskaičiuojamas gavus informaciją apie vykdomaisiais dokumentais paremtus asmens pajamų 

išskaičiavimus, t.y. pagal realias asmens pajamas, gaunamas po atskaitymų pagal vykdomuosius 

dokumentus. Pasikeitus asmens finansinėms galimybėms, parengiamas sutarties papildymas, asmuo 

už suteiktas paslaugas moka nuo datos, kai pasikeitė asmens mokėjimo už paslaugą dydis.  

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ 

 

119. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens  

pajamas, o tais atvejais, kai asmuo pradėjo gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d. – ir 

turtą. 

120. 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 arba priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę 

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

socialinę globą padengti. 

121. Jeigu suaugusio asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. 

sausio 1 d., turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės 

normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį iki to 

laiko, kol asmens turto vertė sumažės iki nustatyto normatyvo, padidėja vienu procentu, 

skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą. 

122. 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 Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos arba priežiūros 

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

mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti. 

123. Asmenys, laikinai teisės aktų nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą 

teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo paros  moka 30 

procentų jiems nustatyto mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydžio. Už tris pirmąsias išvykimo 

paras (įskaitant ir tuos atvejus, kai išvykstama trumpiau kaip 3 paroms) mokėjimo už ilgalaikę 

socialinę globą dydis nemažinamas.  

124. Globos namai, gavę informaciją apie jau gaunančio ilgalaikės socialinės globos 

paslaugas asmens pajamų pokyčius, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų šią informaciją pateikia 
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Socialinės paramos skyriui. Socialinės paramos skyrius ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šių 

pasikeitimų datos iš naujo nustato asmens už paslaugą mokamą dydį. Asmens už paslaugą 

mokamas dydis perskaičiuojamas ir gavus informaciją apie vykdomaisiais dokumentais paremtus 

asmens pajamų išskaičiavimus, t.y. pagal realias asmens pajamas, gaunamas po atskaitymų pagal 

vykdomuosius dokumentus. Pasikeitus asmens finansinėms galimybėms, parengiamas sutarties 

papildymas, asmuo už suteiktas paslaugas moka nuo datos, kai pasikeitė asmens mokėjimo už 

paslaugą dydis. 

125. Socialinės paramos skyrius, gavęs informaciją apie jau gaunančio ilgalaikę 

socialinę globą asmens turto pokyčius, asmens finansines galimybes mokėti įvertina iš naujo ne 

vėliau kaip per vienerius metus nuo minėtos informacijos gavimo (jeigu asmeniui priskaičiuotas 

turto mokestis) ir parengia sutarties papildymą. Asmuo mokestį moka nuo datos, kai įvyko turto 

pokyčiai. Perskaičiuojant asmens turtą, turi būti pateikti šio turto pokyčius įrodantys dokumentai 

(pirkimo, pardavimo, dovanojimo sutarčių, paveldėjimo dokumentų kopijos ir kt.). Turtas iš naujo 

įvertinamas atsižvelgiant į asmens turto peržiūrėjimo dieną patvirtintą gyvenamosios vietos vidutinę 

nekilnojamojo turto rinkos vertę (nustatytą Registrų centro). 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

ATLEIDIMAS NUO MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS 

 

 126. Už socialines paslaugas nemoka:  

126.1. asmuo (šeima), kuriam teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo 

ir atstovavimo paslaugos. 

126.2. asmuo (šeima), kuriam teikiamos kitos bendrosios socialinės paslaugos, t.y. 

transporto organizavimas, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas ar kitos 126.1 

punkte nepaminėtos bendrosios socialinės paslaugos ir kuris teisės aktų nustatyta tvarka gauna 

socialinę pašalpą; 

126.3. asmuo (šeima), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam 

šeimos nariui) mažesnės už VRP dvigubą dydį. 

127. Už socialinę priežiūrą (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikinojo 

apnakvindinimo, pagalbos į namus ir kitas socialines paslaugas) nemoka: 

127.1. asmuo (šeima), teisės aktų nustatyta tvarka gaunantis socialinę pašalpą arba 

asmuo (šeima), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) 

mažesnės už VRP dvigubą dydį, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinės rizikos suaugęs 

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

gauna socialinę priežiūrą; 

127.2. asmuo (šeima) 7 pirmąsias kalendorines dienas krizių atvejais, kai asmuo 

(šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jų fiziniam ar emociniam saugumui, 

sveikatai ar gyvybei. 

127.3. socialinės rizikos šeimos ir vaikai. 

128. Už trumpalaikę socialinę globą nemoka: 

128.1. socialinės rizikos suaugęs asmuo krizių atvejais 30 kalendorių dienų, kai patiria 

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

gyvybei; 

128.2. likę be tėvų globos vaikai ar socialinės rizikos vaikai. 

129. Už ilgalaikę socialinę globą nemoka likę be tėvų globos vaikai ir socialinės 

rizikos vaikai. 

130. Vadovaudamasis Socialinių paslaugų skyrimo ir vertinimo komisijos siūlymu, 

Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę dalinai ar visiškai atleisti asmenį (šeimą) nuo 

mokėjimo už socialines paslaugas ir kitais atvejais: 
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130.1. Nuo mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas – dėl gaisro, stichinių 

nelaimių, kitų patirtų nuostolių ar susidariusių aplinkybių, turinčių įtakos mokėjimui už socialines 

paslaugas (pateikus prašymą ir aplinkybes patvirtinančius dokumentus); 

130.2. Nuo mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas – asmenis, gaunančius 

ilgalaikę socialinę globą savivaldybės Globos namuose, nuosavybės teise turimą turtą padovanoję 

Varėnos rajono savivaldybei – šie asmenys atleidžiami nuo mokėjimo, numatyto Aprašo 121 

punkte.  

131. Asmuo dėl dalinio ar visiško atleidimo už teikiamas socialines paslaugas 

kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pateikia raštišką prašymą ir aplinkybes patvirtinančius 

dokumentus.  

132. Seniūnijų ar socialines paslaugas teikiančių įstaigų socialiniai darbuotojai 

pateikia motyvuotas išvadas (seniūnijos – buities tyrimo aktą, socialines paslaugas teikiančios 

įstaigos Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą arba raštą) Socialinės paramos skyriui dėl 

asmens prašymo tenkinimo/ netenkinimo. 

133. Sprendimą dėl mokėjimo už socialines paslaugas atleidimo priima Varėnos 

rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Komisijos siūlymu. 

 

V SKYRIUS  

 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ FINANSAVIMAS 

 

134. Teikiančias trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą socialinės globos įstaigas, 

kurias savivaldybės nustatyta tvarka pasirenka pats socialinės globos gavėjas (globėjas, rūpintojas, 

kiti teisėti asmens atstovai), ar socialinės globos įstaigas, kurias globėjais (rūpintojais) įstatymų 

nustatyta tvarka paskiria teismas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija  ar 

socialinės globos dalininkas (savininkas) nėra savivaldybė, Savivaldybė finansuoja tiesiogiai 

sudarydama sutartis dėl asmeniui teikiamos trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų 

finansavimo socialinės globos įstaigai. Socialinių paslaugų įstaigos pateikia sąskaitą (pažymą, 

ataskaitą) už (apie) asmeniui suteiktas socialines paslaugas Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos buhalterinės apskaitos skyriui, kuris sumoka už suteiktas paslaugas laikydamasis 

sutartyje numatytų terminų ir sąlygų. 

135. Socialinių paslaugų įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija  ar socialinės globos dalininkas (savininkas) yra pati savivaldybė, savivaldybė finansuoja 

tiesiogiai, pagal biudžetų asignavimų valdytojų patvirtintas programas. 

136. Socialinių paslaugų įstaigos, nurodytos aprašo 135 punkte, kiekvienais metais 

pateikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto lėšų 

poreikio skaičiavimus būsimiems finansiniams metams pagal strateginiame veiklos plane numatytas 

priemones. Socialinių paslaugų įstaigos pagal patvirtintą einamųjų metų Varėnos rajono 

savivaldybės biudžetą pateikia šiam skyriui programų išlaidų sąmatas.  

137. Varėnos rajono savivaldybė iš biudžeto lėšų dengia socialinės globos kainos dalį 

neviršydama maksimalaus finansuojamo kalendorinio mėnesio socialinės globos išlaidų dydžio. 

 

VI SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

138. Asmuo (šeima) turi teisę į informacijos ir dokumentų apie asmenį (šeimą) 

konfidencialumą. 

139. Lėšos, gautos už socialines paslaugas, apskaitomos ir naudojamos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 
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140. Socialinių paslaugų įstaigos atsako už lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms, 

tinkamą panaudojimą. 

141. Ginčai dėl Varėnos rajono savivaldybės administracijos priimtų sprendimų dėl 

socialinių paslaugų skyrimo nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka. 
______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varėnos rajono savivaldybės socialinių                  

paslaugų organizavimo ir mokėjimo už 

socialines paslaugas aprašo 

1 priedas 

 
(Akto formos pavyzdys) 

  

BUITIES IR GYVENIMO SĄLYGŲ PATIKRINIMO AKTAS 

 

_________________ Nr. __________ 

(data) 

_________________ 

(sudarymo vieta) 

 

1. Asmens, kurio buities ir gyvenimo sąlygos tikrinamos: 

1.1. Vardas, pavardė  ______________________________________________________________  

1.2. Asmens kodas  ________________________________________________________________  

1.3. Deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos adresas  _________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

1.4. Šeiminė padėtis (pabraukti): susituokęs(-usi); neįregistravęs santuokos ir bendrą ūkį tvarkantis 

asmuo; nutraukęs (-usi) santuoką; vienas iš tėvų, auginantis vaiką (vaikus); vienas gyvenantis 

asmuo; kita (nurodyti) 

 _______________________________________________________________________________  
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1.5. Telefono Nr.; el. paštas  _________________________________________________________  

1.6. Kita (nurodyti)  _______________________________________________________________  

2. Patikrinimo tikslas (pabraukti): patikslinti pateiktus duomenis apie turimą turtą, gaunamas 

pajamas, užimtumą, šeiminę padėtį, nustatyti, ar bendrai gyvenantys asmenys ar asmuo nėra patyręs 

socialinės rizikos, kita (nurodyti)  ____________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

3. Būstas (pabraukti): nuosavybės teise priklausantis būstas; kitam asmeniui nuosavybės teise 

priklausantis būstas; nuomojamas būstas (nuomos mokestis _____ Lt per mėnesį); kita (nurodyti)  

 _______________________________________________________________________________  

4. Būste gyvena (nurodyti asmenų šeiminę padėtį, skaičių, giminystės ryšį, jeigu jis yra, kita):  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

5. Pajamos (pabraukti): pastovus darbo užmokestis, pajamos iš turto, pensija, socialinės išmokos, 

pašalpos, kompensacijos, kita (nurodyti)  ______________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

6. Objektyvios priežastys (liga, neįgalumas, nedarbas, kita), dėl kurių reikalingos socialinės 

paslaugos (nurodyti) ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

7. Patikrinus buities ir gyvenimo sąlygas nustatyta, kad prašyme neteisingai nurodyti ar 

nuslėpti duomenys (pabraukti): apie bendrai gyvenančius asmenis, bendrai gyvenančių asmenų ar 

vienų gyvenančių asmenų pajamas, turtą, užimtumą, šeiminę padėtį, pateikti neteisingi duomenys, 

kita (nurodyti)  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

8. Apibūdinimas apie bendrai gyvenančius asmenis ar vieną gyvenantį asmenį, atsižvelgiant į 

vaiko teisių apsaugos specialistų, policijos, pedagogų, gydytojų išvadas bei giminių, kaimynų 

ir kitų asmenų nuomonę  __________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

10. Tikrinusių asmenų (socialinių darbuotojų ir kitų asmenų) išvados ir rekomendacijos 

(nurodyti)  _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

10.1. Skirti socialines paslaugas: 

□ bendrai gyvenantiems asmenims  

□ vienam iš šeimoje gyvenančių asmenų 

□ vienam gyvenančiam asmeniui. 

 

11. Neskirti socialinių paslaugų, sustabdyti ar nutraukti socialinių paslaugų teikimą (nurodyti 

priežastis)  
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 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

_____________________ 

(tikrinusio asmens pareigų 

pavadinimas) 

__________ 

(parašas) 

_________________ 

(vardas ir pavardė) 

 

______________________ 

(tikrinusio asmens pareigų 

pavadinimas) 

__________ 

(parašas) 

________________ 

(vardas ir pavardė) 

 

______________________ 

(tikrinusio asmens pareigų 

pavadinimas) 

__________ 

(parašas) 

________________ 

(vardas ir pavardė) 

 

□ patvirtinu, kad su buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktu susipažinau, pateikti duomenys 

teisingi. 

□ su buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktu nesutinku, nes (nurodyti priežastis)  ___________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

(Asmens, kurio buities ir gyvenimo sąlygos tikrinamos, vardas ir pavardė) 

 

__________ 

(parašas) 

______________ 

(data) 

______________ 
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paslaugų organizavimo ir mokėjimo už 

socialines paslaugas aprašo 
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(Siuntimo formos pavyzdys) 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873 

Skyriaus duomenys: tel. (8 310)  32  011, faks. (8 310)  53 627, el. p. rupyba@varena.lt 
________________________________________________________________________________ 

 

 

SIUNTIMAS 

Į SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGĄ 
20__ m._____________ d. Nr. 

Varėna  
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Vadovaudamiesi Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

20__ m. ____________ d. sprendimu Nr. _______ „Dėl socialinių paslaugų ir specialiosios 

pagalbos priemonių skyrimo“, siunčiame 

į___________________________________________________________________ 
   (įstaigos pavadinimas) 

___________________________________________________________________________

_____ 
(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas) 

PRIDEDAMA: 

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 

2. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą (jei nėra įrašo apie gyvenamąją vietą asmens pase). 

3. Pensininko pažymėjimo kopija. 

4. Neįgaliojo pažymėjimo ar specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SP1, SP2 formos) kopija. 

5. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a). 

6. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais). 

7. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma). 

8. Pažyma apie turto ir pajamų apskaičiavimą ir galimybę mokėti už ilgalaikę socialinę globą 

 

 

 

Socialinės paramos skyriaus vedėjas  (parašas)  (vardas, pavardė)  

 

 

A.V. 
 

 

 

 

 


