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Lietuvos savivaldybių asociacijai
DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KORONAVIRUSO (COVID-19)
PANDEMIJOS METU
Gerbiamieji savivaldybių vadovai,
reaguodami į ekstremalią situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės ir
siekdami, kad būtų užtikrintas sklandus piniginės socialinės paramos gavėjų (ypatingą dėmesį
atkreipiant į pažeidžiamiausią asmenų grupę – nepasiturinčius gyventojus) aptarnavimas,
kreipiamės į Jus prašydami imtis šių veiksmų:
1) siekiant maksimaliai sumažinti socialinio kontakto tikimybę ir užtikrinti, kad gyventojai
laiku gautų ir neprarastų teisės į paramą, kuriems ji priklauso, prašome informuoti
savivaldybės gyventojus dėl galimybės piniginės socialinės paramos (visų socialinių išmokų)
kreiptis:
– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt;
– siunčiant prašymus el. paštu;
– telefonu (prašymus užpildant specialistams).
Šią informaciją išplatinti savivaldybių/seniūnijų interneto svetainėse, socialiniuose
tinkluose, skelbimų lentose, taip pat kitose matomose vietose (pvz., prie įėjimo į
savivaldybių/seniūnijų administracines patalpas, piniginę socialinę paramą administruojančių
padalinių kabinetų durų), regioninės žiniasklaidos priemonių pagalba ir kitais įmanomais būdais
raginant gyventojus kreiptis nuotoliniu būdu.
Tuo atveju, kai asmuo kreipsis el. paštu arba telefonu, siekiant išvengti tiesioginio kontakto,
prašome nereikalauti iš jo duomenų teisingumą patvirtinti asmens parašu (tai galima bus padaryti
kito kreipimosi metu pasibaigus ekstremaliai situacijai). Išimtiniais atvejais, nesant galimybės
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asmenims kreiptis elektroninio ryšio priemonėmis (el. būdu, el. paštu, telefonu), sudaryti galimybę
prašymus užpildyti namuose (iš anksto paruošti prašymų formas padedant jas asmenims
prieinamose vietose) ir, laikantis visų būtinų prevencijos priemonių, užpildytas formas pateikti
paliekant ją tam tikslui skirtose vietose. Atsižvelgiant į esamą situaciją, siūlome įvertinti
galimybę piniginę socialinę paramą (socialines išmokas) pratęsti be asmens prašymo (pvz., 3
mėnesiams arba, priklausomai nuo aplinkybių, ilgesniam laikotarpiui);
2) siūlytina atsisakyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų surašymo asmenų
gyvenamosiose vietose (esant poreikiui, kontaktuoti elektroninio ryšio priemonėmis);
3) kaip žinia, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymu, savivaldybės, įgyvendindamos savarankiškąją savivaldybių funkciją, turi galimybę bei
teisinį pagrindą skirti papildomą socialinę paramą kitais šiame įstatyme nenumatytais atvejais
(skirti vienkartinę, tikslinę, periodinę, sąlyginę pašalpas ir kt.), kai parama, atsiradus sudėtingoms
situacijoms, yra būtina. Todėl, atsižvelgiant į galimas nepalankias ekonomines finansines pasekmes
gyventojams (darbo netekimas, pajamų sumažėjimas ir pan.), prašome užtikrinti papildomos
socialinės paramos skyrimą tiems, kam labiausiai jos reikia.
Esant reikalui, prašome skubiai įvertinti tvarkos aprašų, reguliuojančių piniginės
socialinės paramos teikimą, pakeitimo poreikį ir juos pakeisti numatant pagrindus skirti
minėtas pašalpas (vienkartinę, tikslinę ar periodinę) ekstremalių situacijų atvejais. Taip pat
prašome lanksčiau vertinti asmens (šeimos) padėtį bei užtikrinti papildomai skiriamos socialinės
paramos adekvatumą. Atsižvelgiant į realią asmens (šeimos) finansinę padėtį, rekomenduojama
minėtas pašalpas skirti ne mažesnio nei minimalių vartojimo poreikių dydžio (MVPD) – pirmam
asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui 100 proc. MVPD (257 Eur), antram asmeniui – 80
proc. MVPD (206 Eur), trečiam ir kiekvienam paskesniam – 70 proc. MVPD (180 Eur).
Dėkojame už susitelkimą ir teikiamą pagalbą savivaldybės gyventojams.
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