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LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIETOS SAVIVALDOS

ISTATYMAS

1994 m.liepos 7 d. Nr. I-533
Vilnius

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

I straipsnis. [statymo tikslas
Sio lstatymo tikslas - skatinti ir pletoti vietos savivald4 kaip demokratines valstybes raidos pagrindq.

2 straipsnis. fstatymo paskirtis
1. Sis istatymas nustato savivaldybiq institucijrl sudarymo ir veiklos tvark4 lgyvendinant Lietuvos Respublikos

Konstitucijos (toliau - Konstitucrja) ir Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas, apibreZia vietos savivaldos
principus,savivaldybiq institucijas ir jq kompetencij4, funkcijas, savivaldybes tarybos nario status4, savivaldybiq
lkines ir finansines veiklos pagrindus.

2. Sio lstatymo nuostatos suderintos su Europos Sqjungos teises aktais, nurodytais Sio lstatymo priede.

3 straipsnis. Pagrindinds Sio istatymo s4vokos
L Savivaldybe - istatymo nustatytas valstybes teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomene turi

Konstitucijos laiduotq savivaldos teisg, lgyvendinam4 per to valstybes teritorijos administracinio vieneto nuolatiniq
gyventojq i5rinkt4 savivaldybes tarybq, kuri sudaro jai atskaitingas vykdomqjq ir kitas savivaldybes institucijas ir
istaigas istatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybes (toliau - Vyriausybe) ir savivaldybes tarybos sprendimams
tiesiogiai lgyvendinti. Savivaldybe yra vie5asis juridinis asmuo.

2. Vietos savivalda - istatymo nustatyto valstybes teritorijos administracinio vieneto nuolatiniq gyventojq
bendruomenes, kuri turi Konstitucijos laiduot4 savivaldos teisg, savitvarka ir savaveiksmi5kumas pagal Konstitucijos ir
! statymq apibr eZtq kompetenc ij 4.

3. Savivaldyb€s institucijos - uZ savivaldos teisds igyvendinimq savivaldybes bendruomends interesais
atsakingos institucijos:

l) savivaldybes atstovaujamoji institucija savivaldybes taryba, turinti vietos valdZios ir viesojo
administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybiq tarybq rinkimq lstatymo (toliau
- Savivaldybiq tarybq rinkimq istatymas) nustaqrta tvarka vienmandateje rinkimq apygardoje tiesiogiai i5rinktas
savivaldybes tarybos narys - savivaldybes meras (toliau - meras). Meras yra savivaldybes vadovas, vykdantis Siame ir
kituose istatymuose nustatytus igaliojimus;

2) savivaldybes vykdomoji institucija (vykdomosios institucrjos) - savivaldybes administracijos direktorius,
savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (kai 5i (Sios) pareigybe (pareigybes) steigiama
(steigiamos) ir kai Siai (Sioms) pareigybei (pareigyb€ms) suteikiami vykdomosios institucijos lgaliojimai), turintys
vieSojo administravimo teises ir pareigas;

4. Savivaldyb6s kontrolierius (savivaldyb0s kontrolds ir audito tarnyba) - subjektas, priZifirintis, ar
teisetai, efektyviai, ekonomi5kai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybes turtas bei patikejimo teise
valdomas valstybes furtas, kaip vykdomas savivaldybes biudZetas ir naudojami kiti piniginiai istekliai.
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l6 straipsnis. Savivaldyb6s tarybos kompetencija
L Savivaldybes tarybos kompetencija yra i5imtine ir paprastoji.
2. ISimtine savivaldybes tarybos kompetencija:
l) reglamento tvirtinimas, Reglamente, be kitq klausimtl, turi bDti numatytos pagrindines bendravimo su

gyventojais formos ir bUdai, uZtikrinantys vietos savivaldos principq ir teises igyvendinim4 bendruomenes interesais;
2) mero atleidimas i5 pareigq prie5 termin4, mero darbo uZmokesdio nustatymas;
3) mero pavaduotojq skaidiaus nustatymas, mero pavaduotojo (pavaduotojq) skyrimas mero teikimu ir

atleidimas i5 pareigq prie5 terminq, mero pavaduotojo (pavaduotojq) darbo uZmokesdio nustatymas istatymq nustatyta
tvarka;

4) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai iirinktos savivaldybiq tarybos susirinko i pirmqj! posOdj;

5) sprendimo del savivaldybes tarybos kolegijos sudarymo priemimas ir savivaldybes tarybos kolegijos
sudarymas mero teikimu;

6) savivaldybes tarybos komiteq, komisijq, kiq savivaldybes darbui organizuoti reikalingq dariniq ir
jstatymuose numatytq kirq komisijq sudarymas ir jq nuostatq tvirtinimas;

7) Kontroles komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimas, Kontroles komiteto veiklos programos
tvirtinimas;

8) pretendentq i savivaldybes kontrolieriaus pareigas atrankos komisijos sudarymas, sprendimq del
savivaldybes kontrolieriaus priemimo !pareigas ir atleidimo i5 jq priemimas, savivaldybes kontrol6s ir audito tarnybos
steigimas savivaldybes kontrolieriaus teikimu, didZiausio valstybes tarnautojq pareigybiq ir darbuotojq, dirbandiq
pagal darbo sutartis, skaidiaus Sioje tarnyboje nustatymas, savivaldybes kontrolieriaus (savivaldybes kontroles ir audito
tarnybos) metines ataskaitos svarstymas ir sprendimo del jos priemimas, istatymq numatyto savivaldybes
kontrolieriaus darbo uZmokesdio nustatymas, savivaldybes kontrolieriaus (savivaldybes kontroles ir audito tarnybos)
nuostatU tvirtinimas;

9) savivaldybes administracijos direktoriaus (savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojo)
priemimas i pareigas ir atleidimas i5 jq; sprendimq d€l savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojo
pareigybes (pareigybiq) steigimo priemimas; sprendimq d€l Siame lstatyme nustatytq savivaldyb0s vykdomosios
institucijos funkcijq paskirstymo savivaldybes administracijos direktoriui ir, jei tokia (tokios) pareigybe (pareigybes)
steigiama (steigiamos), savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) priemimas; sprendimq
del savivaldybes administracijos direktoriaus teises pavesti igyvendinti funkcijas apribojimo priemimas; sprendimq del
savivaldybes administracijos direktoriaus pavadavimo priemimas, savivaldybes administracijos direktoriaus ir
savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo uZmokesdio nustatymas;

10) savivaldybes administracijos strukt[ros, nuostatq ir darbo uZmokesdio fondo tvirtinimas, didZiausio
leistino valstybes tamautojq pareigybiq ir darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, skaidiaus savivaldybes
administracijoje nustatymas savivaldybes administracijos direktoriaus sitlymu mero teikimu;

I l) sprendimq d€l mero politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tarnautojq pareigybiq skaidiaus nustatymo
bei savivaldybes tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir jo pareigybiq skaidiaus nustatymo priemimas mero sifilymu;

12) sprendimo iSieSkoti i5 savivaldybes administracijos direktoriaus ir kitrl savivaldybes vie5ojo
administravimo subjeki4 Zalq, atsiradusiq del jq tydiniq neteisetq sprendimq, pareigq neatlikimo ar Siurk5taus
aplaidumo atliekant pareigas, priemimas, kai Sie savivaldybes vie5ojo administravimo subjektai teismo sprendimu
turejo atlyginti Lalq, jeigu Lala nevirSija jq paskutiniq Se5iq menesiq vidutinio darbo uZmokesdio dydZio;

l3) sprendimq del senifinijq steigimo, panaikinimo ir jq skaidiaus nustatymo, del pavadinimq senilnijoms
suteikimo ir jq keitimo, del teritorijq priskyrimo seniiinijoms, del senitinijq aptarnaujamq teritorijq ribq nustatymo ir
keitimo, ivertinus gyventojq nuomong, priemimas;

14) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai ilrinktos savivaldvbiq tarybos susirinko i pirmqji posedi;
l5) savivaldybes biudZeto ir savivaldybes konsoliduoqjq ataskaitq rinkinio tvirtinimas BiudZeto sandaros

istatymo ir Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo nustatyta tvarka, prireikus savivaldybes biudZeto tikslinimas;
l6) sprendimo del mero fondo sudarymo, mero fondo dydZio, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos priemimas;
17) sprendimq del papildomq ir plan4 virSijandiq savivaldybes biudZeto pajamq ir kiq piniginiq lesq

paskirstymo, tikslines paskirties ir specializuotq fondq sudarymo ir naudojimo pri€mimas;
l8) sprendimq teikti mokesdiq, rinkliavq ir kitas istatymq nustatytas lengvatas savivaldybes biudZeto sqskaita

priemimas, subsidijq ir kompensacijq skyrimo naujas darbo vietas steigiandioms visq r[Siq imondms tvarkos
nustatymas atitinkamai keidiant savivaldybes biudZet4 tais atvejais, kai le5q tam nebuvo numatyta;

l9) mero, savivaldybes administracijos direktoriaus, savivaldybes kontrolieriaus, biudZetiniq ir vie5qjq lstaigq
(kuriq savininke yra savivaldybe), savivaldybes kontroliuojamq imoniq ir organizacijq vadovq ataskaitq ir atsakymq i
savivaldybes tarybos nariq paklausimus i5klausymas reglamento nustatyta tvarka, sprendimq del Siq ataskaitq ir
atsakymq priemimas;

20) pasifilymq valstybes institucijoms ddl savivaldybes teritorijoje esandiq 5iq institucijq padaliniq veiklos
gerinimo teikimas, prireikus Siq padaliniq vadovq i5klausymas reglamento nustatyta tvarka;

21) biudZetiniq ir vie5qiq istaigq (kuriq savininkd yra savivaldybe), savivaldybes imoniq, akciniq bendroviq,
uZdarqjq akciniq bendroviq (toliau - savivaldybes juridiniai asmenys) steigimas, reorganizavimas, likvidavimas ir jq
prieZi[ra, savivaldybes mokymo ir auklejimo (oliau - Svietimo) istaigq vadovq skyrimas i pareigas ir atleidimas i5 jq
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teises akq nustafyta tvarka, dalyvavimas steigiant, reorganizuojant ir likviduojant vieSuosius ir privadius juridinius
asmenis; seniDnijq - biudZetiniq istaigq - nuostatq tvirtinimas;
Straipsnio punkto pakeitimai :

Nr. XII-2494. 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k, 2016-19345

22) sprendimq del vie5qjq ir privadiq juridiniq asmenq (kuriq dalininke yra savivaldybe) steigimo,
reorganizavimo, likvidavimo priemimas;

23) sprendimq del bendrq su kitomis savivaldybemis imoniq steigimo priemimas;
24) sprendimq del tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo savivaldybes istaigose ar savivaldybes

kontroliuojamose imonese priemimas;
25) savivaldybes vardu sudaromq sutardiq pasira5ymo tvarkos apra5o tvirtinimas; Siame apra5e turi b[ti

nustatyta, kokios sutartys negali blti sudaromos be i5ankstinio savivaldybes tarybos pritarimo;
26) sprendimq del disponavimo savivaldybei nuosavybes teise priklausandiu turtu priemimas, Sio turto

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisykliq nustatymas, i5skyrus atvejus, kai tvarka yra nustatyta

istatymuose ar jq pagrindu priimtuose kituose teises aktuose;
27) sprendimq del savivaldybei priskirtos valstybines Zemes ir kito valstybes turto valdymo, naudojimo ir

disponavimo juo patikejimo teise priemimas;
28) sprendimq ddl paskolq emimo ir garantijq teikimo uZ ilgalaikes paskolas priemimas; Sios paskolos

naudojamos tik investicijq projektams, tarp jq pagal Vyriausybes patvirtintas programas savivaldybiq

fgyvendinamiems energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, finansuoti pagal Vyriausybes nustatytq tvarkq,
laikantis lstatymq nustatytrl skolinimosi limitq ir gavus savivaldybds kontrolieriaus (savivaldybes kontroles ir audito
tarnybos) i5vad4;
Straip s ni o punkto p a ke itimai :
Nr. XII- I 9 3 2. 20 I 5-06-30, paskelbta TAR 20 I 5-07-09, i. k. 20 I 5- I I 2 I 4

29) sprendimq ddl koncesijq suteikimo tikslingumo priemimas; gavus savivaldybes kontrolieriaus iSvadq iki
konkurso paskelbimo, koncesijos konkurso sqlygq ir pagrindines koncesijos sutarties sqlygq tvirtinimas, konkurso
etapq nustatymas ir, gavus savivaldybes kontrolieriaus iSvad4, pritarimas galutiniam koncesijos sutarties projektui iki
koncesijos sutarties pasira5ymo;

30) sprendimq del socialines ir gamybines infrastrukt0ros objektq projektavimo ir statybos, del pavedimo
savivaldybes administracijai ir kitiems subjektams atlikti Siq darbq uZsakovo funkcijas priemimas;

3l) sprendimq del socialinio bfisto fondo sudarymo (statybos, pirkimo ir t. t.) tvarkos, bflsto suteikimo tvarkos
ir del savivaldybes gyvenamtjq patalpq nuomos mokesdio dydZio priemimas;

32) savivaldybes bendrojo plano ar savivaldybes daliq bendrqiq planq tvirtinimas istatymq nustatyta tvarka;
33) savivaldybds saugomq teritorijq steigimas pagal Saugomq teritorijq istatymo nustatytq tvark4,

savivaldybes saugomq vietines reik5mes gamtos ir kultiiros paveldo objekq skelbimas;
34) sprendimq del si0lymq keisti savivaldybes teritorijos ribas, suteikti savivaldybei pavadinimq ir ji keisti,

sudaryti gyvenam4sias vietoves, nustatyti ir keisti jq pavadinimus, teritorijq ribas teikimas Vyriausybei, taip pat gatviq,
aikSdiq, pastatq, statiniq ir kirq savivaldybei nuosavybes teise priklausandiq objekq pavadinimq suteikimas ir jq
keitimas pagal Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos nustatytus kriterijus;

35) savivaldybes triuk5mo prevencijos ir maZinimo priemoniq nustatymas savivaldybes strateginio planavimo
dokumentuose, triuk5mo savivaldybes teritorijoje rodikliq, aglomeracijq strateginiq triukSmo Zemelapiq,
aglomeracijose esandiq pagrindiniq keliq ruoZq, pagrindiniq geleZinkelio keliq ruoZq ir stambiq oro uostr.l strateginiq
triuk5mo Zemelapiq ir aglomeracijq triuk5mo prevencijos veiksmq planq, kurie igyvendinami savivaldybes strateginio
planavimo dokumentais, bei gyvenamqjq vietoviq teritorijq, kuriose bDtina igyvendinti triuk5mo prevencijos ir
maZinimo priemones (triuk5mo prevencijos zonq), ir triuk5mo prevencijos vie5osiose vietose taisykliq tvirtinimas,
tyliqq aglomeracijos zonq, tyliqjq gamtos zonq ir tyliqjq vie5rjq zonq nustatymas. Savivaldybes vykdomosios
institucijos, kitq pavaldZiq vie5ojo administravimo subjektq funkcijq triuk5mo valdymo srityje igyvendinimo prieZifira;
S trai ps rr io punkto pakei timai :
Nr XII-2342. 2016-05-12, paskelhta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13909

36) taisykliq, uZ kuriq paieidim4 atsiranda administracine atsakomybe, ir kiq taisykliq wirtinimas;
37) kainq ir tarifu uZ savivaldybes kontroliuojamq imoniq, biudZetiniq ir vie5qjq istaigq (kuriq savininke yra

savivaldybe) teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleiviq veLimq vietiniais mar5rutais nustatymas, centralizuotai
tiekiamos Silumos, Salto ir kar5to vandens kainq nustatymas (tvirtinimas) istatymq nustatyta tvarka, vietiniq rinkliavq ir
mokesdiq tarifi.1 nustatymas jstatymq nustatyta tvarka;
Straipsnio punkto pakeitimai :
Nr \71-2494, 201 6-06-28, paskelbta TAR 201 6-07-07, i. k, 201 6-19345

38) sprendimq del kompensacijq tam tikroms vartotojq grupems mokejimo priemimas, papildomos socialines
paramos, socialiniq paSalpq ir kompensacijq skyrimo i5 savivaldybes biudZeto tvarkos nustatymas, priedo fiziniam
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asmeniui (globejui) uZ vaiko glob4 dydZio ir mokejimo i5 savivaldybes biudZeto tvarkos nustatymas;
39) biudZetines istaigos vardu gautos paramos skirstymo taisykliq nustatymas;

Stra ipsnio punkto pakeitimai :
Nr. XII-2494.2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345

40) savivaldybes strateginiq pletros ir veiklos planq, savivaldybes atskirq [kio Sakq (sektoriq) pletros
programq tvirtinimas ir ataskaiq del jq igyvendinimo i5klausymas ir sprendimq del jq priemimas;

4l) strateginio planavimo savivaldybeje organizavimo tvarkos apra5o wirtinimas;
42) sprendimq del jungimosi i savivaldybiq sqjungas, del bendradarbiavimo su uZsienio Saliq savivaldybemis

ar prisijungimo prie tarptautiniq savivaldos organizacijq priemimas;
43) savivaldybes tarybos nariq delegavimas i istatymU nustatytas regionines tarybas, komisijas ir igaliojimq

j i ems suteikimas re glamento nustatyta tvarka;
44) vietos gyventojq apklausos tvarkos apra5o tvirtinimas;
45) siUlymq nustatyta tvarka tvirtinti savivaldybes gyvenamqjq vietoviq herbus teikimas, kitq savivaldybes

simboliq ir jq naudojimo tvarkos tvirtinimas, teise nustatyta tvarka uZ nuopelnus suteikti savivaldybes (os centro ar
kitos gyvenamosios vietoves) garbes piliedio vard4;

46) sprendimq del partnerystes su privadiais subjektais tikslingumo priemimas; gavus savivaldybes
kontrolieriaus iSvad4 iki vieSqiq pirkimq, reikalingq partnerystei su privadiais subjektais igyvendinti, paskelbimo,
vieSqiq pirkimq s4lygi1, bfldo ir pagrindiniq sutarties del partnerystds su privadiais subjektais sqlygq tvirtinimas; gavus
savivaldybes kontrolieriaus iSvad4, pritarimas galutiniam partnerystes su privadiais subjektais sutarties projektui iki
tokios sutarties pasira5ymo,

3. Paprastoj i savivaldybes tarybos kompetencija;
l) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai iirinktos savivaldybiq tarybos susirinko i pirmqj! posidi;
2) biudZetiniq istaigq finansiniq ataskaitq rinkiniq tvirtinimas;

S t raips nio punkto p akei timai :
Nr XII-2494. 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 20t6-19345

3) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai iirinktos savivaldybiq tarybos susirinko i pirmqji posedi;
4) vieSqjq istaigq (kuriq savininke yra savivaldybe) kolegialiq organq sudarymas, kai tai numatyta vie5osios

istaigos istatuose;
Straips nio p unkt o pa keitimai :
Nr XII-2494. 20t6-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345

5) vieSqjq istaigq (kuriq savininkd yra savivaldybe) finansiniq ataskaitq rinkiniq tvirtinimas;
Str aipsni o punkto p ake it imai :
Nr. XII-2494. 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k, 2016-19345

6) vie5qjq istaigq (kuriq savininke yra savivaldyb€) vidaus kontroles tvarkos nustatymas;
S traips nio punkto p ake i t ima i :
Nr. XII-2494. 20t6-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345

7) sprendimq del valstyb6s socialiniq ir ekonominiq programrl tiksliniq le5q, kiq valstybes fondq le5q ir
materialiojo turto paskirstymo biudZetinems istaigoms priemimas;
Straipsnio punkto pakeitimai :
Nr. XIl-2494, 20t6-06-28, paskelbta TAR 20t6-07-07, i. k. 20t6-19345

8) savivaldybes ir vietoves lygmens specialiojo teritorijq planavimo dokumentq tvirtinimas, i5skyrus jstatymq
nustatytus atvejus;

9) juridinio asmens dalyvio kompetencijai pagal istatymus priskirtq teisiq igyvendinimas ir pareigq vykdymas;
l0) neteko galios nuo tos dienos, kai 201 5 metais naujai iirinktos savivaldybiq tarybos susirinko i pirmqji posedi;
ll) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai iirinktos savivaldybiq tarybos susirinko i pirmqji posedi;
12) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai iirinktos savivaldybiry tarybos susirinko i pirmqji posicli;
13) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai iirinktos savivaldybi7 tarybos susirinko i pirmqji posddi;
14) neteko galios nuo tos dienos, kqi 2015 metais naujai isrinktos savivaldvbiry tarybos susirinko i pirmqji posed!.
4. Jeigu teises aktuose yra nustatyta papildomq igaliojimq savivaldybei, sprendimq del tokiq igaliojimq

vykdymo priemimo iniciatyva, neperZengiant nustatytLl igaliojimq, priklauso savivaldybes tarybai.
5. Savivaldybes taryba reglamento nustatyta tvarka priZifri savivaldybes vykdom4sias institucijas ir kitus

subjektus, tiesiogiai igyvendinandius valstybines (perduotas savivaldybems) funkcijas. UZ Sios funkcijos igyvendinimo
organizavim4 yra atsakingas meras.

6. I5imtinei savivaldybes tarybos kompetencijai priskirtq igaliojimq savivaldybes taryba negali perduoti jokiai
kitai savivaldybes institucijai ar istaigai.
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Suvestind redakcija nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31

lstatymas paskelbtas: Ztn. zoOo, Nr. t7-589. i. k. t06l0tuSTA000X-493

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINIU PASLAUGU

ISTATYMAS

2006 m. sausio l9 d. Nr. X-493
Vilnius

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. [statymo paskirtis
Sis istatymas apibreZia socialiniq paslaugq sampratE, tikslus ir ruSis, reglamentuoja socialiniq

paslaugq valdymq, skyrim4 ir teikimq, socialines globos istaigq licencijavim4, finansavimq, mokejim4 uZ
socialines paslaugas bei gindq, susijusiq su socialinemis paslaugomis, nagrinejimq.

2 straipsnis. Pagrindinds Sio istatymo sqvokos
l. Asmuo su sunkia negalia:
l) vaikas su sunkia negalia - asmuo, kuriam pagal 5i istatymq nustatytas visi5ko nesavaranki5kumo

lygis ir pagal Neigaliqjq socialines integracijos istatymE pripaZintas sunkaus neigalumo lygis;
2) suauggs asmuo su sunkia negalia - asmuo, kuriam pagal Si istatymq nustatytas visi5ko

nesavaranki5kumo lygis ir kuris pagal Neigaliqiq socialines integracijos istatymq yra pripaLintas nedarbingu;
3) senatves pensijos amZiq sukakgs asmuo su sunkia negalia - sukakgs senatves pensijos amZiq

asmuo, kuriam pagal Si istafym4 nustatytas visi5ko nesavaranki5kumo lygis.
2. Likgs be t6vq globos vaikas - vaikas iki 18 metq, kuriam istatymq nustatyta tvarka yra nustatyta

laikinoji ar nuolatine globa (rUpyba).
3. Senyvo amiiaus asmuo - sukakgs senatves pensijos amLiq asmuo, kuris del amZiaus i5 dalies ar

visi5kai yra netekgs gebejimq savaranki5kai rupintis asmeniniu (Seimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenes
gyvenime.

4. Sielovados darbuotojas - pagal darbo sutarti socialiniq paslaugq istaigoje dirbantis asmuo,
turintis tradicines religines bendruomenes ar bendrijos leidim4 arba siuntim4 religines bendruomenes ar
bendrijos pavedimu teikti religinius patarnavimus ir sielovados pagalb4.
Papildvta straipsnio dalimi :
Nr. Xr-777. 20t0-04-22, zin., ZOtO, Nr. 53-2598 (2010-05-05), i. k. il01010rsrA00xl-777

5. Socialinds globos istaiga - Sio istatymo nustatyta tvarka turinti teisg teikti socialing globq
socialiniq paslaugq istaiga.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. Xr-2t7t. 2012-06-29, zin., ZOtZ, Nr 83-4345 (2012-07-14), i. k. 112t0t1rSTALYI-2t7t
Nr. XII-1014. 2014-07-10, paskelbta TAR 2014-07-23, i. k. 2014-10465
Straip.strio dalies numeracij os pakeitimas :
Nr. Xr-777. 20t0-04-22, zin., ZOtO, Nr. 53-2598 (2010-05-05), i. k. il010t0tsTA00xI-777

6. Socialin6s globos norma - Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos patvirtinti socialines globos
teikimo likusiems be tevq globos vaikams, vaikams su negalia, socialines rizikos vaikams, suaugusiems
asmenims su negalia, senyvo amZiaus asmenims, socialines rizikos suaugusiems asmenims principai ir
charakteristikos.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas :
Nr Xr-777. 20t0-04-22, zin., ZOtO, Nr. 53-2598 (20t0-05-05), i. k. il010t0rsTA00xr-777

7. Socialinds rizikos suauggs asmuo - darbingo amZiaus asmuo, esantis socialiai atskirtas del to, kad
elgetauja, valkatauja, piktnaudZiauja alkoholiu, narkotinemis, psichotropinemis ar toksinemis medZiagomis,
yra priklausomas nuo azartiniq lo5imq, yra isitraukgs ar linkgs isitraukti i nusikalstamE veiklE, yra patyrgs ar
kuriam kyla pavojus patirti psichologing, fizing ar seksualing prievartq, smurt4 Seimoje ir yra i5 dalies ar
visi5kai netekgs gebejimq savaranki5kai r[pintis asmeniniu (Seimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenes
gyvenime.
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l3 straipsnis. Savivaldybds kompetencija
l. Savivaldybe atsako uZ socialiniq paslaugq teikimo savo teritorijos gyventojams uZtikrinim?

planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrqjq socialiniq paslaugq ir
socialines prieZilros kokybg.

2. Savivaldybe planuoja socialines paslaugas:
1) vertina ir analizuoja gyventojq socialiniq paslaugq poreikius;
2) pagal gyventojq poreikius prognozuoja ir nustato socialiniq paslaugq teikimo mastE ir ruSis;

3) vertina ir nustato socialiniq paslaugq ltnansavimo poreiki.
3, Socialiniq paslaugq teikimo mastui ir ruSims pagal gyventojq poreikius nustatyti savivaldybe

kasmet sudaro ir tvirtina socialiniq paslaugq planE. Socialiniq paslaugq planas sudaromas vadovaujantis
Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos patvirtinta socialiniq paslaugq planavimo metodika.

https ://www.e-tar. lt/portal/lVlegalAct/TAR.9'1 609F53 E29E/bsM ubOcLPi 1t1


