INFORMACIJA APIE IŠMOKAS UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS NEDARBINGIEMS
NEĮGALIESIEMS, AUGINANTIEMS VAIKUS
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-98 patvirtintas
išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašas, pagal kurį šios išmokos mokamos auginantiems
vaikus iki 18 metų (besimokančius Lietuvos Respublikoje įregistruotose bendrojo lavinimo ar
profesinėse mokyklose pagal dieninę mokymo formą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę ar
nuolatinę studijų formą – iki 24 metų), neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių
šeimose nėra darbingų asmenų.
Nedarbingi asmenys yra:
- vaikai iki 18 m. (besimokantys Lietuvos Respublikoje įregistruotose bendrojo lavinimo ar
profesinėse mokyklose pagal dieninę mokymo formą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę ar
nuolatinę studijų formą – iki 24 metų);
- nedirbantys neįgalieji, kurie Tarnybos yra pripažinti nedarbingi (iki 2005 07 01 – I ir II gr.
invalidai, kurie invalidumą nustatančių komisijų buvo pripažinti nedarbingi);
- asmenys, sukakę senatvės pensijinį amžių.
Šios išmokos nurodytiems asmenims mokamos kas mėnesį 20 procentų bazinės socialinės išmokos
(BSI) dydžio. Nuo 2020-01-01 BSI dydis – 39,00 Eur. Ši išmoka mokama už einamąjį mėnesį
asmeniui ir naudojama pagal tikslinę paskirtį komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar
telefono išlaidoms apsimokėti ar kurui įsigyti.
Dėl minėtų išmokų reikia kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į seniūnijas arba Šiaulių
rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikti:
1. Prašymą skirti išmoką;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar
asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus,
kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl
išmokos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu,
patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės
aktuose;
3. Darbingumo lygio pažymą arba Invalidumo pažymėjimą, kuriuose yra įrašas, kad asmuo
yra nedarbingas (kopiją pasidaro savivaldybių administracijų socialinės paramos skyrius);
Išsamesnė informacija teikiama tel. 59 66 823/83 arba 104 kab. savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriuje (V. Montvilos g. 4, Šiauliai).

