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LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIETOS SAVIVALDOS

ISTATYMAS

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

Nauja istalymo rcdakcija nuo 2008-10-01:
Nr. X-1722.2008-09-15, Zin.,2OOB, Nr. 113-4290 (2008-10-01), atitaisvmas sketbtas:hin.,2011, Nr.4S

""JiH3fi3ilmsl",
1 straipsnis, [statymo tikslas
Sio istatymo tikslas - skatinti ir pletoti vietos savivald4 kaip demokratines valstybes raidos pagrindq.

2 straipsnis. fstatymo paskirtis
l. Sis istatymas nustato savivaldybiq institucijq sudarymo ir veiklos tvark4 igyvendinant Lietuvos Respublikos

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

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

3 straipsnis. Pagrindin€s 3io istatymo sqvokos
1. Savivaldybd - istatymo nustatytas valstybes teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomene turi Konstitucijos

laiduot4 savivaldos teisE, fgyvendinam4 per to valstybes teritorijos administracinio vieneto nuolatiniq gyventojq i5rinkt4
savivaldybes taryb4 ir jos sudarytas, jai atskaitingas vykdom4j4 ir kitas savivaldybes institucijas ir istaigas. Savivaldybe yra
vieSasis juridinis asmuo.
Redakciia nuo tos dienos, kai 201 5 metais naujai iYrinktos savivaklybi4 larybos susirenka i pirmqji posCdi:

l. Savivaldybd - istatymo nustatytas valstybes teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomene turi Konstitucijos
laiduot4 savivaldos teisE, igyvendinam4 per to valstybes teritorijos administracinio vieneto nuolatiniq gyventojq ilrinkt4
savivaldybes tarybq kuri sudaro jai atskaitingas vykdomqi4 ir kitas savivaldybes institucijas ir istaigas istatymams, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes (toliau - Vyriausybe) ir savivaldybOs tarybos sprendimams tiesiogiai igyvendinti. Savivaldybe yra
vieSasis iuridinis asmuo.

2. Vietos savivalda - istatymo nustatyto valstybes teritorijos administracinio vieneto
kuri turi Konstitucijos laiduot4 savivaldos teisg, savitvarka ir savaveiksmi5kumas pagal

nuolatiniq gyventojq bendruomenes,
Konstitucijos ir istatymq apibr€,Lt4

kompetencij4.
3. Savivaldyb0s institucijos - uZ savivaldos teises

instituciios:
igyvendinim4 savivaldybes bendruomenes interesais atsakinqos

1) savivaldybes atstovaujamoji institucija - savivaldybes taryba, turinti vietos valdZios ir viesojo administravimo teises ir
pareigas;
Redakciia nuo los dienos, kai 201 5 metais naujai iYrinktos savivaldybitl tarybos susirenkt i pirmqji posddi:

l) savivaldybes atstovaujamoji institucija- savivaldybes taryba, turinti vietos valdZios ir vie5ojo administravimo teises ir
pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybiq tarybq rinkimq istatymo (toliau - Savivaldybiq tarybq rinkimq
istatymas) nustatyta tvarka vienmandateje rinkimq apygardoje tiesiogiai iSrinktas savivaldybes tarybos narys - savivaldybes meras
(toliau - meras). Meras yra savivaldybes vadovas, vykdantis Siame ir kituose lstatymuose nustatytus igaliojimus;

2) savivaldybes vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) - savivaldybes administracijos direktorius, savivaldybes
administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (kai 5i (Sios) pareigybe (pareigybes) steigiama (steigiamos) ir kai Siai
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. TREEIASIS SKIRSNIS
VIESUJU IR ADMINISTRACINIV PASLAUGU TEIKIMAS

8 straipsnis. Vie5qjq paslaugq teikimas
1, Savivaldybe yra atsakinga uZ vie5qjq paslaugq teikim4 gyventojams. Savivaldybes institucijos ir administracija viesqjq

paslaugr.l neteikia, i5skyrus Siame straipsnyje nustatytus atvejus. Jas teikia biudZetines ir vieSosios istaigos, savivaldybes imones,
akcines bendroves ir kiti subjektai.

2. Kai nera vieSqiq paslaugq teikejo, savivaldybes tarybos sprendimu seniDnija gali pati teikti vie34sias paslaugas.
3. Teikdami savivaldybes gyventojams vie54sias paslaugas, jq teikejai privalo vadovautis istatymais, savivaldybes

institucijq sprendimais ir kitais teises aktais.
4. VieSosios paslaugos gyventojams teikiamos teises aktq nustatyta tvarka atlygintinai ir neatlygintinai.
5. Savivaldybe turi uZtikrinti, kad vieSosiomis paslaugomis galOtq naudotis visi savivaldyb€s gyventojai ir kad Sios

paslaugos butq teikiamos nuolat.

9 straipsnis. VieSqjq paslaugq teikimo administravimas
l. Savivaldybe administruoja ir uZtikrina vieSqlr; paslaugq teikim4 gyventojams nustatydama Siq paslaugq teikimo bUd4,

taisykles ir reLimq steigdama savivaldybes biudZetines ir vie5qsias fstaigas, istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka
parinkdama vieSqiq paslaugq teikejus ir igyvendindama viesqiq paslaugq teikimo prieZiiir4 ir kontrolg.

2. Savivaldybe steigia naujus vieSqiq paslaugq teikejus tik tais aWejais, kai kiti teikejai vielqiq paslaugq neteikia arba
negali jq teikti glventojams ekonomiSkai ir geros kokybes.

3. Jeigu seniunija" vadovaudamasi Sio istatymo 8 straipsnio 2 dalimi, pati teikia vie54sias paslaugas, Sioms paslaugoms
administruoti paskiriamas kitas savivaldybes administracijos padalinys.

10 straipsnis. Administraciniq paslaugq teikimas
Administracines paslaugas Vie5ojo administravimo istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka asmenims teikia

savivaldybes administracijos direktorius ir savivaldybes administracij4 kiti savivaldybes vieSojo administravimo subjektai.
Redakcija nuo tos dienos, kai 201 5 metais naujai ilrinktos savivaldybi4 tarybos susirenka i pirmqji posCdi:

10 straipsnis. Administraciniq paslaugq teikimas
Administracines paslaugas Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo istatymo ir kiq teises aktq nustatyta tvarka

asmenims teikia meras, savivaldybes tarybos ir mero sekretoriatas (eigu jis sudaromas), savivaldybes administracijos direktorius ir
savivaldybes administracija, kiti savivaldybes vieSojo administravimo subjektai.
S tra ips ni o p ake i I i ma i :

Nr. XII-967, 20) 4-06-26, paskelbta TAR 201 4-07-1 l, i. k. 20 1 4-l 0t 3B

[stoly mas p ap ildomas I r e I iuoj ut s k ir s ni u nu o 2 0 1 4 - I 0- 0 1 :

pLANAVrNffirff f ilt-if 
t$tJlt"t^LDyBEJE

l0r straipsnis. Planavimas savivaldybOje
Savivaldybeje sukuriama ir veikia planavimo sistem4 kuriq sudaro teritorijq, strateginis ir finansinis planavimas.

102 straipsnis. Teritorijq planavimas savivaldybGje
Teritorijq planavimas savivaldybeje vykdomas ir teritorijq planavimo dokumentai rengiami ir jgyvendinami Lietuvos

Respublikos teritorijq planavimo istatymo ir jo igyvendinamqlq teises aktq nustatyta tvarka ir s4lygomis.

103 straipsnis. Strateginis planavimas savivaldyb6je
l. Savivaldybeje yra rengiami Sie savivaldybes strateginio planavimo dokumentai: savivaldybes strateginis plehos planas,

atskirq savivaldybes [kio Sakq (sektoriq) pletros programos ir savivaldybes strateginis veiklos planas. Atskirq savivaldybes ukio
Sakq (sektoriq) programos rengiamos tik tais awejais, kai tokirl planavimo dokumentq rengimas numatytas istatyme.

2. Savivaldybes shateginis pletros planas ir savivaldybes atskirq ukio Sakq (sektoriq) pletros programos yra ilgesnio
laikotarpio (daugiau kaip 3 metq) planavimo dokumentai, skirti aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai savivaldybes teritorijoje
numatyti ir rengiami atsiZvelgiant i valstybes ir regioninio lygmens teritorijq ir strateginio planavimo dokumentus, taip pat i
savivaldybes teritorijq planavimo dokumentus.

3. Savivaldybes shateginis veiklos planas, kuris rengiamas 3 metq laikotarpiui (kiekvienais metais ji tikslinant),
detalizuoja savivaldybes strateginio pletros plano ir savivaldybes atskirq ukio Sakq (sektoriq) pletos programq tikslq ir uZdaviniq
igyvendinim4 ir sudaromas atsiZvelgiant i planuojamus savivaldybes finansinius ir ZmogiSkuosius iSteklius.

4. Savivaldybes administracijos, seniunijos, savivaldybes biudZetines istaigos metiniai veiklos planai yra savivaldybes
strateginio veiklos plano programq ar jq dalies (tikslq ar uZdaviniq, atskirq priemoniq), uZ kurias atsakinga savivaldybes
administracij4 seniunija, savivaldybes biudZetine istaiga, igyvendinim4 detalizuojantys dokumentai, kurie rengiami atsiZvelgiant i
savivaldybes biudZete numatomus joms skirti asignavimus. Siuose planuose nurodomi konkretiis savivaldybes administracijos fios
strukturiniq padaliniq), seniunijos, savivaldybes biudZetines istaigos darbai (veiksmai) ir (ar) projektai, kurie numatomi atlikti tais
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Socialiniq paslaugq istatymas

J0su pasiulvmai ir pastabos
Versiia soausdinimui

fstatymas skelbtas: Zin., 2006,Nr. 17-589
Neofi cialus istatymo tokstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINIU PASLAUGU

ISTATYMAS

2006 m, sausio 19 d. Nr, X-493
Vilnius

-,$1t3fi3it'#i[i",
I st paskirtis
Sis socialiniq paslaugq samprat4, tikslus ir r[Sis, reglamentuoja socialiniq paslaugq valdymq skyrim4

ir teikim4 istaigq licencijavim4, finansavim4 mokejim4 uZ socialines pastaugas bei-gindq,- ruiiiuriq ,u
socialinemis paslaugomis. nagrinej im4.

2 straipsnis. Pagrindin6s Sio istatymo s4vokos
l. Asmuo su sunkia negalia:
l) vaikas su sunkia negalia - asmuo, kuriam pagal 5i fstatym4 nustab4as visi3ko nesavarankiSkumo lygis ir pagal

Neigaliqjq socialines integracijos lstatym4 pripaZintas sunkaus n:igalumo lygis;
2) suauggs asmuo su sunkia negalia - asmuo, kuriam pagal 5i istatym4 nustatytas visiSko nesavarankiSkumo lygis ir kuris

pagal Neigaliqiq socialines integracijos istatym4 yra pripaZintas nedarbingu;
3) senatves pensijos amZiq sukakgs asmuo su sunkia negalia - sukakqs senatves pensijos amZiq asmuo, kuriam pagal Si

istatym4 nustatytas visi3ko nesavarankiSkumo lygis.
2. Likqs be t€vq globos vaikas - vaikas iki 18 metq, kuriam lstatymq nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji ar nuolatine

globa (rupyba).
3. Senyvo amZiaus asmuo - sukakgs senatves pensijos amZiq asmuo, kuris del amZiaus i5 dalies ar visi5kai yra netekgs

gebejimq savarankiSkai riipintis asmeniniu (Seimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenes gyvenime.
4' Sielovados darbuotojas - pagal darbo sutarti socialiniq paslaugq lstaigoje dirbantis asmuo, turintis tradicines religines

bendruomenes ar bendrijos leidim4 arba siuntim4 religines bendruomenes ar bendrijos pavedimu teikti religinius patarnavim"us ir
sielovados pagalb4.

5. Socialin6s globos istaiga - Sio istatymo nustatyta tvarka turinti teisg teikti socialing globq socialiniq paslaugq jstaiga,
6. Socialin6s globos norma - Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos patvirtinti socialines globos teikimo litusiems be

tevq globos vaikams, vaikams su negali4 socialines rizikos vaikams, suaugusiems asmenims su negali4 senyvo amZiaus
asmenims, socialines rizikos suaugusiems asmenims principai ir charakteristikos,

7. s asmuo, esantis socialiai atskirtas del to, kad elgetauj4valkatauj4 ar toksinemis medZiagomis, yra priklausomas nuo aia.tiniq
losimq, yra ra patyrQs ar kuriam kyla pavojui patirti psichologing, fizinE arseksualing ai netekgs gebejimq savarankiSkai rupintis asmen'iniu (Seimos)
gyvenimu ir dalyvauti visuomenes gyvenime.

8. Socialin6s rizikos Seima - Seima, kurioje auga vaikq iki l8 metq ir kurioje bent vienas i5 tevq piktnaudZiauja alkoholiu,
narkotinemis, psichotropinemis ar toksinemis medZiagomis, yra priklausomas nuo azartinfi4loSimq, dei iocialiniq lgiOZiq stotos
nemoka ar negali tinkamai priZiureti vaikq, naudoja pries juos psichologinE, fizing ar seksualinq prievart4 gaunam4 valstybes
param4 panaudoja ne Seimos interesams ir todel i5kyla pavojus vaikq fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei
saugumui. Socialines rizikos Seimai priskiriama ir Seima, kurios vaikui lstatymq nustatyta frarka;ita nustatyta laitinoli gtoUa
(rupyba).

R[3is: Aktuali redakcija lNumeris: X-493 Data:2014-07-10 lKalba: Lietuviq
Publikavimas: ;tatusas: Aktuali 2OL4-O7 -24
2OL4-O7-LOTeis6s aktq pri6m6 - Lietuvos Respublikos Seimas >>
Susiie dokumentai

Word 2003 dokumentas

Eurovoc 4.2 terminai: istatymo taikymas, istatymq taikymas, paslaugq teikimas, socialin6 apsauga, socialin6 integracija,
socialin6 pagalba, socialinE politika, socialin6 tarnyba, socialinis dlibuotojas'
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2. ISskirtiniais atvejais, kai asmuo (Seima) patiria fizini ar psichologini smurt4 arba kyla gresme jo fiziniam ar emociniam
saugumui, del bendrqjq socialiniq paslaugq ir socialines prieZiiiros skyrimo asmuo (vienas i5 suaugusiq Seimos nariq) ar jo
globdjas, rDpintojas gali kreiptis ir ! kit4, ne asmens (Seimos) gyvenamosios vietos, savivaldybE.

3. Veikdami asmens (Seimos) ar visuomenes socialinio saugumo interesais, pra5ym4 del socialiniq paslaugq skyrimo
asmeniui (Seimai) gali pateikti bendruomenes nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodg prieZasti, del kurios asmuo (vienas i5
suaugusiq Seimos nariq) ar jo globejas, riipintojas negali to padaryti pats.

4. Svietimo ir ugdymo, sveikatos prieZitiros, socialiniq paslaugq istaigq, policijos ir kitq institucijq darbuotojai, turintys
duomenq apie socialiniq paslaugq asmeniui (Seimai) reikalingumq, privalo apie tai nedelsdami informuoti asmens (Seimos)
gyvenamosios vietos savivaldybg. Siuo atveju klausimas del socialiniq paslaugq skyrimo svarstomas be asmens (vieno i5
suaugusiq Seimos nariq) arjo globejo, riipintdo pra5ymo.

l6 straipsnis. Asmens (Seimos) socialinir; paslaugq poreikio nustatymas
l. Asmens socialiniq paslaugq poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavaranki5kum4 bei galimybes

savarankiSkum4 ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkandiomis socialinemis paslaugomis.
2. Asmens nesavarankiSkumas vertinamas kompleksi5kai pagal asmens amLiq, organizmo funkcinius sutrikimus, socialing

rizik4 ir su Siais veiksniais susijusius gebejimus bei motyvacij4 sprEsti savo socialines problemas ir Seimos galimybes rlpintis
asmeniu, kitas ypatybes, turindias itakos asmens gebejimui rupintis asmeniniu (Seimos) gyvenimu ar dalyvauti visuomenes
gyvenlme.

3. Nustatant asmens socialines globos poreiki, ivertinamas asmens nesavaranki5kumo lygis.
4. Asmens nesavarankiSkumas gali bUti dviejq lygiq:
l) dalinis;
2) visiSkas.
5. Seimos socialiniq paslaugq poreikis nustatomas kompleksiSkai vertinant Seimos nariq gebejimus, galimybes ir

motyvacij4 sprgsti savo Seimos socialines problemas, palaikyti rySius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti
Seimos interesus ir poreikius atitinkandiomis bendrosiomis socialinemis paslaugomis ar socialine prieZiDra.

6. Asmens (Seimos), pageidaujandio gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja savivaldybe i5 savo biudZeto lesq ar i5
valstybes biudZeto specialiq tiksliniq dotacijq savivaldybiq biudZetams, socialiniq paslaugq poreiki nustato socialiniai darbuotojai,
paskirti savivaldybes institucij os nustatyta warka.

7. Asmens (Seimos) socialiniq paslaugq poreiki socialiniq paslaugq teikimo laikotarpiu periodiSkai perZiDri socialiniq
paslaugq istaigq socialiniai darbuotojai.

8. Sveikatos prieZiDros, Svietimo ir ugdymo istaigq, policijos ir kitq institucijq darbuotojai bei kiti asmenys privalo
socialiniam darbuotojui teikti i5vadas, bfltinas asmens (Seimos) socialiniq paslaugq poreikiui nustatyti.

9. Asmens (Seimos) socialiniq paslaugq poreikio nustatym4, socialiniq paslaugq skyrim4, sustabdym4 ir nutraukim4
reglamentuoja Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos patvirtinti: asmens (Seimos) socialiniq paslaugq poreikio nustatymo ir
skyrimo tuarkos apra5as bei socialines globos poreikio likusiam be tevq globos vaikui, vaikui su negalia, socialines rizikos vaikui,
suaugusiam asmeniui su negalia, senyvo amZiaus asmeniui, socialines rizikos suaugusiam asmeniui nustatymo metodikos.

17 straipsnis. Sprendimas d0l socialiniq paslaugq skyrimo asmeniui (Seimai)
Sprendimas del socialiniq paslaugq, kuriq teikimq finansuoja savivaldybe i5 savo biudZeto le5q ar i5 valstybes biudZeto

specialiq tiksliniq dotacijq savivaldybiq biudZetams, asmeniui (Seimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas socialinio
darbuotojo, nustadiusio asmens (Seimos) socialiniq paslaugq poreiki, teikimu savivaldybes institucijos nustatyta tvarka.

PENKTASIS SKIRSNIS
SOCIALINIU PASLAUGU TEIKIMAS

18 straipsnis. Bendrosios socialiniq paslaugq teikimo asmeniui (Seimai) nuostatos
l. Socialines paslaugos asmeniui (Seimai) teikiamos atsiZvelgiant i individualius asmens ($eimos) interesus ir poreikius,

nustatytus pagal Sio istatymo 16 straipsnio nuostatas, ir nuolat vertinant teikiamq socialiniq paslaugq veiksmingum4 asmens
(Seimos) galimybems ir gebejimams r0pintis asmeniniu (Seimos) gyvenimu ar dalyvauti visuomenes gyvenime ugdyti ar
kompensuoti.

2. Socialines paslaugos socialines rizikos vaikui, likusiam be tevq globos vaikui teikiamos kuriant saugi4 ir sveik4 vaiko
ugdymosi ir vystymosi aplink4, formuojant savarankiSko gyvenimo igudZius, atkuriant, palaikant ir stiprinant socialinius rySius su
Seima, artimaisiais, visuomene ir organizuojant su Svietimu ir ugdymu suderint4 pagalb4 bei i5naudojant visas galimybes, kad
vaikas gyventq Seimoje.

3. Socialines paslaugos vaikui su negaliateikiamos sudarant s4lygasjam gyventi savo Seimoje, augti sveikoje ir saugioje
aplinkoje ir organizuojant pagalb4, suderint4 su Svietimu ir ugdymu, asmens sveikatos prieZitrra ir specialiosios pagalbos
priemonemis. Tai turi padeti vaikui su negalia formuoti savaranki5ko gyvenimo igudZius, palaikyti ir stiprinti socialinius rySius su
Seima artimaisiais ir visuomene.

4. Socialines paslaugos suaugusiam asmeniui su negalia teikiamos sudarant s4lygasjam gyventi savo n€rmuose, Seimoje ir
organizuojant pagalbq suderintq su Svietimu ir ugdymu, uZimtumu, asmens sveikatos prieZiiira ir specialiosios pagalbos
priemonemis, padedandi4 ugdyti ar kompensuoti jo gebejimus r[pintis asmeniniu (Seimos) gyvenimu ir dalyvauti darbo rinkoje.

5. Socialines paslaugos senyvo amZiaus asmeniui teikiamos sudarant s4lygas kuo ilgiau jam gyventi savo namuose,
Seimoje, savaranki5kai tvarkyti savo buiti ir organizuojant pagalb4, suderint4 su uZimtumu, asmens sveikatos prieZiiira ir
specialiosios pagalbos priemonemis, padedandi4 palaikyti socialinius ry5ius su 5eima, artimaisiais ir visuomene.

6. Socialines paslaugos asmeniui su sunkia negalia teikiamos uZtikrinant saugi4 ir sveik4 aplink4, Zmogaus orum4
atitinkandi4 pagalb4 suderint4 su asmens sveikatos prieZiur4 nuolatine slauga ir nuolatine prieZiiira (pagalba), kitomis
specialiosios pagalbos priemonemis, Svietimu ir ugdymu, padedandi4 kompensuoti prarastQ savaranki5kum4 bei gebejimus
palai$rti socialinius rySius su Seima ir visuomene.

7, Socialines paslaugos socialines rizikos suaugusiam asmeniui teikiamos padedant ugdyti socialinius igr:dZius ir stiprinti
motyvacij4 ivoikti i5kilusias socialines problemas ir organizuojant pagalb4, suderint4 su Svietimo ir ugdymo, uZimtumo, sveikatos
prieZiDros priemonemis, uZtikrinandiq riipinim4si asmeniniu (Seimos) gyvenimu ir dalyvavimq darbo rinkoje.
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