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1 straipsnis. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10 ir 21 straipsnių pakeitimo
įstatymo Nr. XIII-949 nauja redakcija
Pakeisti

Lietuvos

Respublikos

piniginės

socialinės

paramos

nepasiturintiems

gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-949 ir jį
išdėstyti taip:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS
PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS
ĮSTATYMO NR. IX-1675 8, 10, 17, 18, 19, 21, 23 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4) asmenys yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitos valstybės valstybinėje
įdarbinimo tarnyboje;“.
2. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:
„10) vaikai (įvaikiai) nuo 16 iki 18 metų: mokosi; dirba; yra įsiregistravę Užimtumo
tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje; nustatytas neįgalumas; nėštumo
metu (sukakus 18 metų teisė į piniginę socialinę paramą išlieka iki šios dalies 7 punkte
nustatytos sąlygos atsiradimo); augina savo vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius).“

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas
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1. Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„10 straipsnis. Socialinės pašalpos papildomo skyrimo ir socialinės pašalpos
mažinimo pagrindai
1. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui papildomai
skiriama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per
praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio, už kiekvieną pagal darbo sutartį ar
darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu dirbtą mėnesį, bet ne ilgiau kaip
6 mėnesius, jeigu vienas gyvenantis asmuo arba bendrai gyvenantys asmenys atitinka visas šias
sąlygas:
1) vienas gyvenantis asmuo arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų įsidarbina ir
dirba (dirbo) šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą darbo laiko trukmę ir jam
darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį
valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui, bet ne daugiau už dvi
minimaliąsias mėnesines algas ar du minimaliuosius valandinius atlygius proporcingai dirbtam
laikui arba atliktam darbui;
2) prieš įsidarbinimą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti asmenys buvo įsiregistravę
Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje ne trumpiau kaip
6 mėnesius iš eilės ir per šį laikotarpį nedirbo arba dirbo mažiau, negu nustatyta šio įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba dirbo užimtumo didinimo programoje numatytus darbus;
3) bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo buvo socialinės pašalpos
gavėjai bent vieną mėnesį per paskutinius 3 mėnesius prieš įsidarbinimą;
4) vienas gyvenantis asmuo ar kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis
asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šio įstatymo 8 straipsnyje
nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi
teisę į piniginę socialinę paramą;
5) prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus pateiktas ne
vėliau kaip per 6 mėnesius nuo įsidarbinimo.
2. Darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai
nedirbantiems) asmenims (išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus) socialinės pašalpos,
apskaičiuotos pagal šio įstatymo 9 straipsnį, dydis yra mažinamas:
1) 20 procentų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių;
2) 30 procentų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių;
3) 40 procentų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių;
4) 50 procentų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių;
5) gavusiems socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių šios dalies 4 punkte nustatyto
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dydžio socialinė pašalpa skiriama nepinigine forma tol, kol šioje dalyje nurodyti asmenys
nedirbs (taip pat savarankiškai nedirbs) arba nedalyvaus savivaldybės administracijos
organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius.
3. Darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai
nedirbantiems) asmenims socialinės pašalpos dydis nemažinamas, jeigu yra bent vienas iš šių
atvejų, kai jie:
1) nedirba dėl priežasčių, nurodytų šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10 ir 11 punktuose;
2) šio straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytu socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu
negavo Užimtumo tarnybos ar kitos valstybės valstybinės įdarbinimo tarnybos pasiūlymo dirbti
arba dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;
3) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka dalyvauja savivaldybės
administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje ir (ar) savivaldybės
administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje.
4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai skaičiuojami
sudedant laikotarpius, kuriais buvo mokama socialinė pašalpa. Jeigu šio straipsnio 2 dalyje
nurodyti asmenys dirbo (savarankiškai dirbo) arba dalyvavo savivaldybės administracijos
organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje ir (ar) savivaldybės administracijos parengtoje
užimtumo didinimo programoje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius, šio straipsnio 2 dalyje
numatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo mėnesio,
kurį šios aplinkybės atsirado, pirmos dienos.“
2. Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„10 straipsnis. Socialinės pašalpos papildomo skyrimo ir socialinės pašalpos
mažinimo pagrindai
1. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui papildomai
skiriama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per
praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio, už kiekvieną pagal darbo sutartį ar
darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu dirbtą mėnesį, bet ne ilgiau kaip
12 mėnesių, jeigu vienas gyvenantis asmuo arba bendrai gyvenantys asmenys atitinka visas šias
sąlygas:
1) vienas gyvenantis asmuo arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų įsidarbina ir
dirba (dirbo) šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą darbo laiko trukmę ir jam
darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį
valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui, bet ne daugiau už dvi
minimaliąsias mėnesines algas ar du minimaliuosius valandinius atlygius proporcingai dirbtam
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laikui arba atliktam darbui;
2) prieš įsidarbinimą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti asmenys buvo įsiregistravę
Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje ne trumpiau kaip
6 mėnesius iš eilės ir per šį laikotarpį nedirbo arba dirbo mažiau, negu nustatyta šio įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba dirbo užimtumo didinimo programoje numatytus darbus;
3) bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo buvo socialinės pašalpos
gavėjai bent vieną mėnesį per paskutinius 3 mėnesius prieš įsidarbinimą;
4) vienas gyvenantis asmuo ar kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis
asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šio įstatymo 8 straipsnyje
nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi
teisę į piniginę socialinę paramą;
5) prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus pateiktas ne
vėliau kaip per 12 mėnesių nuo įsidarbinimo.
2. Darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai
nedirbantiems) asmenims (išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus) socialinės pašalpos,
apskaičiuotos pagal šio įstatymo 9 straipsnį, dydis yra mažinamas:
1) 20 procentų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių;
2) 30 procentų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių;
3) 40 procentų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių;
4) 50 procentų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių;
5) gavusiems socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių šios dalies 4 punkte nustatyto
dydžio socialinė pašalpa skiriama nepinigine forma tol, kol šioje dalyje nurodyti asmenys
nedirbs (taip pat savarankiškai nedirbs) arba nedalyvaus savivaldybės administracijos
organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius.
3. Darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai
nedirbantiems) asmenims socialinės pašalpos dydis nemažinimas, jeigu yra bent vienas iš šių
atvejų, kai jie:
1) nedirba dėl priežasčių, nurodytų šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10 ir 11 punktuose;
2) šio straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytu socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu
negavo Užimtumo tarnybos ar kitos valstybės valstybinės įdarbinimo tarnybos pasiūlymo dirbti
arba dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;
3) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka dalyvauja savivaldybės
administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje ir (ar) savivaldybės
administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje.
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4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai skaičiuojami
sudedant laikotarpius, kuriais buvo mokama socialinė pašalpa. Jeigu šio straipsnio 2 dalyje
nurodyti asmenys dirbo (savarankiškai dirbo) arba dalyvavo savivaldybės administracijos
organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje ir (ar) savivaldybės administracijos parengtoje
užimtumo didinimo programoje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius, šio straipsnio 2 dalyje
numatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo mėnesio,
kurį šios aplinkybės atsirado, pirmos dienos.“

3 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 17 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3) pensijos, socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensijų
priemokos (toliau – pensijos priemoka) ir (ar) pensijų išmokos (išskyrus senatvės ir netekto
darbingumo (invalidumo) pensijų kompensuojamąją sumą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos
valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų
kompensavimo įstatymą, taip pat senatvės ir valstybinių pensijų kompensuojamąją sumą,
mokamą pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir
valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymą),
šalpos išmokos;“.
2. Papildyti 17 straipsnį nauja 3 dalimi:
„3. Nustatant šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų neįskaitomų pajamų dalį, vyresni
kaip 18 metų pilnamečiai vaikai (įvaikiai) įskaitomi į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį pagal
šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalį.“
3. Buvusias 17 straipsnio 3–12 dalis laikyti atitinkamai 4–13 dalimis.
4. Pakeisti 17 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:
„8. Darbo užmokestis, užmokestis už prastovas ne dėl darbuotojo kaltės, užmokestis už
kasmetines atostogas, pensijos, pensijų išmokos, šalpos išmokos, kas mėnesį gaunamos išmokos
ir (ar) pašalpos, ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos,
statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto apsaugos sistemos kariams laikinojo
nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti
laikotarpiais išmokėtos išmokos, taip pat kitos kas mėnesį gaunamos pajamos įskaitomos į
pajamas tų mėnesių, už kuriuos jos paskirtos, išskyrus šio straipsnio 9 dalyje numatytą atvejį.“
5. Pakeisti 17 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:
„8. Darbo užmokestis, užmokestis už prastovas ne dėl darbuotojo kaltės, užmokestis už
kasmetines atostogas, pensijos, pensijos priemokos, pensijų išmokos, šalpos išmokos, kas mėnesį
gaunamos išmokos ir (ar) pašalpos, ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko
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priežiūros išmokos, statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto apsaugos
sistemos kariams laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar
atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiais išmokėtos išmokos, taip pat kitos kas mėnesį gaunamos
pajamos įskaitomos į pajamas tų mėnesių, už kuriuos jos paskirtos, išskyrus šio straipsnio
9 dalyje numatytą atvejį.“
6. Pakeisti 17 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:
„9. Darbo užmokestis, užmokestis už prastovas ne dėl darbuotojo kaltės, užmokestis už
kasmetines atostogas, pensijos, pensijos priemokos, pensijų išmokos, šalpos išmokos, kas mėnesį
gaunamos išmokos ir (ar) pašalpos, ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko
priežiūros išmokos, statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto apsaugos
sistemos kariams laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar
atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiais išmokėtos išmokos, taip pat kitos kas mėnesį gaunamos
pajamos, kurios buvo išmokėtos ne mažiau kaip vieną mėnesį pavėluotai, taip pat vienkartinės
bei už du ar daugiau mėnesių iš karto išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos ir piniginės
lėšos, gautos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai), išmokos, mokamos pagal Lietuvos
Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymą, įskaitomos į pajamas tų mėnesių, kuriais jos buvo
išmokėtos.“

4 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 18 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Jeigu vienam iš bendrai gyvenančių asmenų socialinė pašalpa pagal šio įstatymo
8 straipsnio 5 dalies 2 ar 6 punktą neteikiama, apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų
vidutines mėnesio pajamas, jam tenkanti pajamų dalis iš bendrai gyvenančių asmenų pajamų
atimama ir socialinė pašalpa skiriama likusiems bendrai gyvenantiems asmenims.“

5 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 19 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Jeigu vienam iš bendrai gyvenančių asmenų būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens
išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos pagal šio įstatymo 8 straipsnio 5 dalies 2 ar
6 punktą neteikiamos, apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų vidutines mėnesio pajamas,
jam tenkanti pajamų dalis iš bendrai gyvenančių asmenų pajamų atimama ir kompensacijos
skiriamos likusiems bendrai gyvenantiems asmenims.“

6 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 21 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:
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„11. Jeigu vienas gyvenantis asmuo arba vienas iš bendrai gyvenančių asmenų
laikotarpiu, už kurį skiriama ir (ar) mokama piniginė socialinė parama, nutraukė registraciją
Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje, išskyrus įsidarbinimo
atvejį, arba registracija Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje
jam buvo nutraukta, piniginė socialinė parama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam
gyvenančiam asmeniui neskiriama arba paskirtosios mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio
po šių aplinkybių atsiradimo. Šiems asmenims, kai jie yra šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies
4 punkte nurodyti asmenys, piniginė socialinė parama skiriama, jeigu jie ne trumpiau kaip
3 mėnesius registruoti Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje.
Ši nuostata netaikoma, jeigu per šioje dalyje nurodytą laikotarpį vienas gyvenantis asmuo arba
vienas iš bendrai gyvenančių asmenų įsidarbina ar pradeda dirbti savarankiškai ir dirba ne
trumpiau kaip 1 mėnesį arba dėl piniginės socialinės paramos kreipiasi praėjus ne mažiau kaip
6 mėnesiams po paskutinio piniginės socialinės paramos gavimo laikotarpio.“

7 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 23 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) darbingus nedirbančius (taip pat savarankiškai nedirbančius) ar dirbančius (taip pat
savarankiškai dirbančius), atsižvelgiant į darbo laiko ar veiklos trukmę, nesimokančius darbingo
amžiaus asmenis, gaunančius piniginę socialinę paramą bendra šio įstatymo nustatyta tvarka arba
gaunančius piniginę socialinę paramą, nustatytą šioje dalyje ir (ar) šio straipsnio 3 dalyje, ir
nedalyvaujančius aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir (ar) savivaldybės administracijos
parengtoje užimtumo didinimo programoje, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka pasitelkti visuomenei naudingai veiklai atlikti;“.
2. Papildyti 23 straipsnio 2 dalį nauju 6 punktu:
„6) 3 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos ar 3 mėnesiams nutraukti jos
teikimą, jeigu bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo nevykdo
šio įstatymo 25 straipsnio 7 punkte nustatytos pareigos. Šiuo atveju socialinė pašalpa skiriama
vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo
ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių
metų rugsėjo 1 dienos, pasirenkant ar derinant jos teikimo formą (formas) (pinigais ir (ar)
nepinigine forma);“.
3. Buvusius 23 straipsnio 2 dalies 6–14 punktus laikyti atitinkamai 7–15 punktais.
4. Pakeisti 23 straipsnio 2 dalies 15 punktą ir jį išdėstyti taip:
„15) pasitelkti bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar)
religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovus ir (ar) gyvenamosios
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vietovės bendruomenės narius, ir (ar) seniūnaičius, ir (ar) kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti
svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ir teikti socialines paslaugas šio
straipsnio 1 dalies 1 punkte, šios dalies 2, 3, 4, 5, 6 punktuose ir 3 dalyje numatytais atvejais.“

8 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 25 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka dalyvauti savivaldybės
administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje;“.
2. Papildyti 25 straipsnį 7 punktu:
„7) dalyvauti savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje.“
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos
piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10, 17, 18,
19, 21, 23 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 1, 5, 6 dalis ir šio
straipsnio 4, 5 ir 6 dalis, įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.
2. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10, 17, 18, 19, 21, 23 ir 25 straipsnių
pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalis ir 3 straipsnio 1, 5, 6 dalys įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
3. Piniginė socialinė parama nuo 2018 m. spalio 1 d. skiriama šia tvarka:
1) jeigu sprendimas dėl piniginės socialinės paramos skyrimo priimtas iki šio įstatymo
įsigaliojimo, piniginės socialinės paramos dydis neperskaičiuojamas;
2) jeigu dėl piniginės socialinės paramos kreiptasi iki 2018 m. spalio 1 d., skiriant
piniginę socialinę paramą, taikomos iki 2018 m. spalio 1 d. galiojusios Lietuvos Respublikos
piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatos;
3) jeigu dėl piniginės socialinės paramos kreiptasi po 2018 m. spalio 1 d. ir vadovaujantis
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo
21 straipsnio 2, 4, 5 ir (ar) 6 dalimis skiriama piniginė socialinė parama už mėnesius iki šio
įstatymo įsigaliojimo, taikomos šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos
piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10, 17, 18,
19, 21, 23 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo nuostatos.
4. Jeigu papildoma socialinės pašalpos dalis įsidarbinus paskirta iki 2018 m. gruodžio
31 d. ir jos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, po 2019 m. sausio 1 d. papildomos socialinės
pašalpos dalies įsidarbinus mokėjimas pratęsiamas be atskiro šios pašalpos gavėjo prašymo šio
įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
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nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10, 17, 18, 19, 21, 23 ir 25 straipsnių
pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje išdėstytame Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 10 straipsnyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau
kaip iki 12 mėnesių termino pabaigos.
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras ir savivaldybių institucijos
iki 2018 m. rugsėjo 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus dėl šio įstatymo
1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10, 17, 18, 19, 21, 23 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo
nuostatų, kurios įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras ir savivaldybių institucijos
iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus dėl šio įstatymo
1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10, 17, 18, 19, 21, 23 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo
nuostatų, kurios įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentė

Dalia Grybauskaitė

