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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D.
SPRENDIMO NR. TS-198 „DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO
UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. vasario ___ d. Nr. TS-___
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų,
patvirtintų Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. TS-147 „Dėl
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo“, 23 punktą ir siekdama nustatyti
mokėjimo už socialines paslaugas dydį asmenims, kurių gyvenamoji vieta Visagino savivaldybėje
nedeklaruota arba kurie neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą,
n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Visagino savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarką,
patvirtintą Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-198 „Dėl
Visagino savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“:
1. Papildyti 16.5 papunkčiu:
„16.5. intensyvi krizių įveikimo pagalba:
16.5.1. mažesnės už 2 VRP dydžius – nemokamai;
16.5.2. nuo 2 iki 3 VRP dydžių – 25 proc. patvirtintos paslaugos kainos už 1 val., bet
ne daugiau kaip 5 procentai asmens pajamų per mėnesį;
16.5.3. virš 3 VRP dydžių – 25 proc. patvirtintos paslaugos kainos už 1 val.“
2. Papildyti 16.6 papunkčiu:
„16.6. psichosocialinė pagalba:
16.6.1. mažesnės už 2 VRP dydžius – nemokamai;
16.6.2. nuo 2 iki 3 VRP dydžių – 25 proc. patvirtintos paslaugos kainos už 1 val., bet
ne daugiau kaip 5 procentai asmens pajamų per mėnesį;
16.6.3. virš 3 VRP dydžių – 25 proc. patvirtintos paslaugos kainos už 1 val.“
3. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:
„17. Suaugę asmenys ar vaikai, kurių gyvenamoji vieta Visagino savivaldybėje
nedeklaruota arba kurie neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tačiau jie ar
vaikų tėvai pageidauja gauti socialinės priežiūros paslaugas, moka patvirtintą mokėjimo už
socialinę priežiūrą kainą.“
4. Pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:
„35. Suaugę asmenys ar vaikai, kurių gyvenamoji vieta Visagino savivaldybėje
nedeklaruota arba neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tačiau jie ar vaikų
tėvai pageidauja gauti dienos socialinės globos paslaugas, moka patvirtintą mokėjimo už dienos
socialinę globą kainą.“
5. Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:
„42. Suaugę asmenys ar vaikai, kurių gyvenamoji vieta Visagino savivaldybėje
nedeklaruota arba neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tačiau jie ar vaikų
tėvai, globėjai ar rūpintojai pageidauja gauti trumpalaikės socialinės globos paslaugas, moka
patvirtintą mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą kainą.“
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6. Pakeisti 45.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„45.2.1. be tėvų globos likusiam vaikui, kuriam nustatyta nuolatinė globa, ir socialinės
rizikos vaikui, kurių gyvenamoji vieta deklaruota arba jie įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą Visagino savivaldybėje, – nemokamai;.“
7. Pakeisti 45.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„45.2.2. be tėvų globos likusiam vaikui, kuriam nustatyta nuolatinė globa, ir
socialinės rizikos vaikui, kurių gyvenamoji vieta nedeklaruota arba jie neįtraukti į gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitą Visagino savivaldybėje, esant laisvų vietų ir sudarius partnerystės
sutartį su kita savivaldybe, – patvirtinta mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą kaina.“
8. Pakeisti 95 punktą ir jį išdėstyti taip:
„95.Valstybinėms socialinių paslaugų įstaigoms, teikiančioms ilgalaikę socialinę
globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims be sunkios negalios, kuriems Visagino
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirta ilgalaikė socialinė globa, socialinės globos
išlaidos yra kompensuojamos iš savivaldybės biudžeto. Maksimalus finansuojamas kalendorinio
mėnesio socialinės globos išlaidų dydis – 19 BSI dydžių.“
9. Pakeisti 96 punktą ir jį išdėstyti taip:
„96. Savivaldybės ir valstybinėms socialinių paslaugų įstaigoms, teikiančioms
ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą ir dienos socialinę globą asmenims su sunkia negalia,
kuriems Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirta ilgalaikė socialinė globa
ar Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu skirta
trumpalaikė socialinė globa ar dienos socialinė globa, socialinės globos išlaidos yra
kompensuojamos iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.
Maksimalus finansuojamas kalendorinio mėnesio socialinės globos išlaidų dydis – 19 BSI.“
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