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SPRENDIMAS 

 
DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 23 D. 

SPRENDIMO NR. T-276 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ 

MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 

2022 m. vasario 1 d.      Nr. T-14 

 
Kaunas 

 

 

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

1. Pakeisti Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas 

tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu 

Nr. T-276 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos 

aprašo patvirtinimo“:  

1.1. Pakeisti III skyrių ir jį išdėstyti taip:  

 

„III SKYRIUS  

MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ 

 

14. Socialinių paslaugų įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje numatyta pagalba globėjams 

(rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiesiems 

jais tapti teikiama nemokamai.  

15. Asmens (šeimos, jei socialinė priežiūra teikiama šeimai), kurio (-ios) pajamos 

(vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 2 valstybės remiamų 

pajamų dydžius, bet neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokėjimo už socialinę priežiūrą 

dydis mėnesiui yra 0,1 valstybės remiamų pajamų dydžio.  

16. Asmens (šeimos, jei socialinė priežiūra teikiama šeimai), kurio (-ios) pajamos 

(vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 2,5 valstybės remiamų 

pajamų dydžių, bet neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokėjimo už socialinę priežiūrą 

dydis mėnesiui yra 0,125 valstybės remiamų pajamų dydžio.  
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17. Asmens (šeimos, jei socialinė priežiūra teikiama šeimai), kurio (-ios) pajamos 

(vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 3 valstybės remiamų 

pajamų dydžius, bet neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokėjimo už socialinę priežiūrą 

dydis mėnesiui yra 0,3 valstybės remiamų pajamų dydžio. 

18. Asmens (šeimos, jei socialinė priežiūra teikiama šeimai), kurio (-ios) pajamos 

(vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 3,5 valstybės remiamų 

pajamų dydžių, bet neviršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokėjimo už socialinę priežiūrą 

dydis mėnesiui yra  0,35 valstybės remiamų pajamų dydžio.  

19. Asmens (šeimos, jei socialinė priežiūra teikiama šeimai), kurio (-ios) pajamos 

(vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 4 valstybės remiamų 

pajamų dydžius, bet neviršija 4,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokėjimo už socialinę priežiūrą 

dydis mėnesiui yra 0,6 valstybės remiamų pajamų dydžio.  

20. Asmens (šeimos, jei socialinė priežiūra teikiama šeimai), kurio (-ios) pajamos 

(vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 4,5 valstybės remiamų 

pajamų dydžių, bet neviršija 5 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokėjimo už socialinę priežiūrą 

dydis mėnesiui yra  0,67 valstybės remiamų pajamų dydžio.  

21. Asmens (šeimos, jei socialinė priežiūra teikiama šeimai), kurio (-ios) pajamos 

(vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 5 valstybės remiamų 

pajamų dydžius, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis mėnesiui yra 1 valstybės remiamų pajamų 

dydis.  

22. Asmeniui (šeimai), gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos 

piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka, arba asmeniui 

(šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už 

valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį arba neviršija valstybės remiamų pajamų dvigubo dydžio, 

socialinė priežiūra teikiama nemokamai, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinę riziką patiriantis 

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

ir joje gauna socialinę priežiūrą.  

23. Atskaičiavus nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo dalį už socialinę priežiūrą, asmens 

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

nei 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, išskyrus atvejus, kai asmuo yra socialinę riziką patiriantis 

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

ir joje gauna socialinę priežiūrą.  

24. Socialinę riziką patiriantis suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius 

metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą, už šią paslaugą moka 

tokia tvarka:  

24.1. Asmens, kurio pajamos yra mažesnės už 1 valstybės remiamų pajamų dydį arba 

neviršija 1 valstybės remiamų pajamų dydžio, mokėjimo dydis mėnesiui yra 0,1 valstybės remiamų 
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pajamų dydžio arba proporcingai mažiau, kad atskaičiavus mokamą mokėjimo dydį asmens mėnesio 

pajamos liktų ne mažesnės nei 0,8 valstybės remiamų pajamų dydžio.  

24.2. Asmens, kurio pajamos didesnės už 1 valstybės remiamų pajamų dydį, bet neviršija 

1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, mokėjimo dydis yra 0,2 valstybės remiamų pajamų dydžio 

arba proporcingai mažiau, kad atskaičius mokamą mokėjimo dydį asmens mėnesio pajamos liktų ne 

mažesnės nei 0,8 valstybės remiamų pajamų dydžio.  

24.3. Asmens, kurio pajamos didesnės už 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, bet 

neviršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokėjimo dydis yra 0,3 valstybės remiamų pajamų 

dydžio.  

24.4. Asmens, kurio pajamos didesnės už 2 valstybės remiamų pajamų dydžius, bet 

neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokėjimo dydis yra 0,4 valstybės remiamų pajamų 

dydžio.  

24.5. Asmens, kurio pajamos didesnės už 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, bet 

neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokėjimo dydis yra 0,5 valstybės remiamų pajamų 

dydžio.  

24.6. Asmens, kurio pajamos didesnės už 3 valstybės remiamų pajamų dydžius, bet 

neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokėjimo dydis yra 0,6 valstybės remiamų pajamų 

dydžio.  

24.7. Asmens, kurio pajamos didesnės už 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, 

mokėjimo dydis yra 0,7 valstybės remiamų pajamų dydžio.  

25. Socialinė priežiūra socialinę riziką patiriantiems vaikams teikiama nemokamai.  

26. Socialinė priežiūra asmens namuose socialinę riziką patiriančioms šeimoms su 

vaikais teikiama nemokamai.  

27. Socialinė priežiūra krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį 

smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, 7 pirmąsias 

kalendorines dienas teikiama nemokamai, priėmus sprendimą dėl paslaugų teikimo teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

271. Laikino apnakvindinimo paslauga suaugusiems asmenims, patiriantiems socialinę 

riziką, teikiama nemokamai. 

28. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą socialinę priežiūrą 

dydis nustatomas proporcingai teikiamos socialinės priežiūros paslaugos trukmei.  

29. Asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis perskaičiuojamas, kai 

pasikeičia asmens (šeimos) mėnesio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos 

nariui) ir asmuo (šeima) moka šiame skyriuje nustatytą atitinkamai taikytiną mokėjimo dydį.“ 

1.2. Pakeisti IV skyrių ir jį išdėstyti taip: 
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„IV SKYRIUS  

MOKĖJIMAS UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ  

 

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

pajamas, nepriklausomai nuo to, ar asmuo gyvena vienas, ar su šeima.  

31. Asmens, kurio pajamos mažesnės už 1,5 valstybės remiamus pajamų dydžio, bet 

neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 

0,1 valstybės remiamų pajamų dydžio, bet ne daugiau kaip 10 proc. asmens pajamų.  

32. Asmens, kurio pajamos yra didesnės už 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, bet 

neviršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 

0,15 valstybės remiamų pajamų dydžio.  

33. Asmens, kurio pajamos yra didesnės už 2 valstybės remiamų pajamų dydžius, bet 

neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 

0,3 valstybės remiamų pajamų dydžio.  

34. Asmens, kurio pajamos didesnės už 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, bet 

neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 

0,37 valstybės remiamų pajamų dydžio.  

35. Asmens, kurio pajamos didesnės už 3 valstybės remiamų pajamų dydžius, bet 

neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 

0,6 valstybės remiamų pajamų dydžio.  

36. Asmens, kurio pajamos didesnės už 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, bet 

neviršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 

0,7 valstybės remiamų pajamų dydžio.  

37. Asmens, kurio pajamos didesnės už 4 valstybės remiamų pajamų dydžius, bet 

neviršija 4,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 

0,8 valstybės remiamų pajamų dydžio.  

38. Asmens, kurio pajamos didesnės už 4,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, bet 

neviršija 5 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 

1,13 valstybės remiamų pajamų dydžio.  

39. Asmens, kurio pajamos yra didesnės už 5 valstybės remiamų pajamų dydžius, 

mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 1,25 valstybės remiamų pajamų dydžio.  

40. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą 

dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei. Tais atvejais, kai asmuo, 

gaudamas dienos socialinę globą, maitinasi savo lėšomis, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis 

mažinamas proporcingai ta dalimi, kuria sumažėja dienos socialinės globos kaina, kai į ją 
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neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas 

rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.  

 41. Asmens mokėjimo už dienos socialinę globą dydis perskaičiuojamas, kai pasikeičia 

asmens mėnesio pajamos ir asmuo moka šiame skyriuje nustatytą atitinkamai taikytiną mokėjimo 

dydį.“  

 

Savivaldybės meras   Visvaldas Matijošaitis 

 


