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Kopija
Šiaulių miesto savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-45
Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – Taryba) 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45
„Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių
miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtino Pagalbos pinigų mokėjimo
už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos
aprašą (toliau – Aprašas).
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punkte nurodyta,
kad savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija – „priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko
globą dydžio ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas“.
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio
1 dalyje nustatyta, kad „savivaldybės institucijos nustatytais atvejais, kai vaikus prižiūri ar juos
globoja (jais rūpinasi) vaikus globojančios šeimos, budintys globotojai arba kai bendrąsias
socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą asmeniui (šeimai) yra veiksmingiau organizuoti pinigais,
vaikus globojančiai šeimai, budintiems globotojams per globos centrą arba asmeniui (šeimai) gali
būti mokama piniginė išmoka – pagalbos pinigai.“
Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad „pagalbos pinigų mokėjimą reglamentuoja Vyriausybės
ar jos įgaliotos institucijos patvirtintas mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas.“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo
už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Mokėjimo už socialines paslaugas
tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 23 punkte nurodyta, kad „pagalbos pinigai skiriami
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje ir 19 straipsnio 3 dalyje
nustatytais atvejais ir sąlygomis.“
Tvarkos aprašo 27 punkte nustatyta, kad „vaikus globojančiai šeimai ir budinčiam globotojui
už vaikų priežiūrą ar globą (rūpybą) skiriamų pagalbos pinigų suma savivaldybės institucijos
nustatyta tvarka diferencijuojama atsižvelgiant į vaikus globojančioje šeimoje globojamų
(rūpinamų) ar prižiūrimų, budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo
sutartyje su globos centru įsipareigojamų vienu metu prižiūrėti vaikų skaičių ir amžių. <..>“
Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad Aprašo 4 punkte
nustatyta, kad „globėjams (rūpintojams) pagalbos pinigai skiriami ir mokami už kiekvieną
globojamą (rūpinamą) vaiką, atsižvelgiant į vaiko amžių:
4.1. už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo gimimo iki 3 metų amžiaus mokama 4 bazinių
socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio išmoka per mėnesį;
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4.2. už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo 3 iki 12 metų mokama 5 BSI dydžio išmoka per
mėnesį;
4.3. už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo 12 iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal
bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal
bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo
programa), bet ne ilgiau, kol jam sukaks 21 metai, mokama 6 BSI dydžio išmoka per mėnesį.
Globojamam (rūpinamam) vaikui baigus bendrojo lavinimo mokyklą, pagalbos pinigai mokami iki
tų metų rugsėjo 1 d.“
Aprašo 5 punkte numatyta, kad „budinčiam globotojui skiriama ir mokama 4 BSI dydžio
išmoka per mėnesį už kiekvieną jo šeimoje laikinai prižiūrimą vaiką, nepriklausomai nuo vaiko
amžiaus.“
Darytina išvada, kad Taryba nustatė skirtingą pagalbos pinigų dydį globėjams (rūpintojams)
ir budintiems globotojams, tokiu būdu diskriminuojant budinčius globotojus, nes jiems pagalbos
pinigų dydis nustatytas nepriklausomai nuo vaiko amžiaus, tuo tarpu globėjams (rūpintojams)
pagalbos pinigų dydis nustatytas atsižvelgiant į vaiko amžių ir yra diferencijuojamas.
Konstatuotina, kad toks teisinis reguliavimas prieštarauja aukščiau minėtiems teisės aktams,
todėl yra keistinas.
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministrė (toliau –
Viceministrė) Vyriausybės atstovui pateikė nuomonę, kad „pagalbos pinigų dydis negali būti
skirtingas globėjams (rūpintojams) ir budintiems globotojams“. Tokią pačią nuomonę Viceministrė
pateikė ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai 2020 m. vasario 12 d. raštu Nr. (19.6-33)SD770 „Dėl pagalbos pinigų mokėjimo“ (pridedama).
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio
1 dalimi, s i ū l a u svarstyti 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Pagalbos pinigų
mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos
netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo
klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikimas privalo būti apsvarstytas artimiausiame posėdyje (bet ne
vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą pranešta Vyriausybės atstovui raštu per
5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
PRIDEDAMA. 2 lapai.
Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse,
laikinai einanti Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių
apskrityse pareigas

dr. Violeta Kiurienė, tel. (8 41) 439930, el. p. violeta.kiuriene@vaistaiga.lt

Daiva Kerekeš

