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Eglė KUKTIENĖ

Visi gyventojai ragina-
mi pasitikrinti, ar jiems 
priklauso kompensacija 
šildymui. 

Surinkti duomenys rodo, kad 
dauguma galinčiųjų gauti 

kompensacijas jų negauna – 
veikiausiai dėl to, kad nežino 
turintys tokią galimybę. 

Paprasčiausia pasitikrinti ir 
užpildyti dokumentus SPIS sis-
temoje internetu, o tie, kurie to 

padaryti negali, raginami kreip-
tis į seniūniją pagal savo dekla-
ruotą gyvenamąją vietą.
Visam sezonui

Dabar jau užteks tik vieno 
prašymo, kad sunkiau besiver-
čiantys ar vidutines pajamas 
gaunantys gyventojai galėtų 
ramiai visu šaltuoju laikotar-
piu naudotis šildymo, karšto 

ir geriamojo vandens išlaidų 
kompensacijomis. 

Svarbiausia – nepriklauso-
mai nuo to, kokiu kuru jų būstas 
bus šildomas.
Kreiptis reikia į seniūniją

Kėdainių rajono savivaldy-
bės Socialinio skyriaus vedėja 
Jūratė Blinstrubaitė primena, 
kad norintieji gauti kompensa-

ciją turi kreiptis į seniūniją pa-
gal savo deklaruotą gyvenamąją 
vietą.

Tie, kurie būstą nuomojasi 
ir kurių nuomos sutartis įregis-
truota Registrų centre, taip pat 
gali kreiptis kompensacijos į tą 
seniūniją, kurioje yra nuomoja-
mas būstas.

Prašymą dėl kompensaci-
jos galima teikti ir internetu per 

Socialinės paramos informaci-
nę sistemą (SPIS). Joje taip pat 
galima pasinaudoti ir kompen-
sacijos skaičiuokle – iš anksto 
žinosite, kiek apytiksliai išlaidų 
galės būti kompensuota ir taip 
planuotis savo biudžetą.

Praėjusiais metais Kėdai-
nių rajone kreipėsi ir kompen-
sacijas už būsto šildymą gavo 
3 401 šeima.

3< aktualios naujienos

Prastai matantis, sunkiai vaikš-
tantis 70 m. Algimantas Palionis, 
kuriam nustatytas didelių speci-
aliųjų poreikių lygis, viso pokal-
bio metu nepaliauja džiaugtis 
tuo, kad jau virš metų nemoka-
mai naudojasi asmenine pagal-
ba. Po tėvų mirties Algimanto se-
suo be jo sutikimo pardavė namą 
ir vyras liko, „kaip stovi“. Dabar 
gyvena Kėdainių r. savivaldybės 
bendrabutyje. Kurį laiką jis sun-
kiai vertėsi vienas, kol kaimynė 
paskatino kreiptis dėl pagalbos. 

„Kai mano gyvenime atsirado 
asistentė Vilma, viskas labai pagerė-
jo. Esu labai patenkintas. Ji pagelbė-
ja 2 kartus per savaitę po 2 val. Mes 
kartu važiuojam apsipirkti, pas dak-
tarus, žurnalą skaitom, kalbamės. 
Palydi į dušą, padeda nusiprausti. 
Vilmutė kaip mažą vaiką prilaiko, 
tai pašlubuodamas, kiek pajėgiu, ir 
lauke pasivakštau. Mano pagalbi-
ninkė ir kirpėją man padeda namo 
pakviesti. Kartu su Vilma šaldytuvą 
nusipirkom – valgau šviežią maistą, 
o anksčiau jį ant palangės laikyda-
vau. Galvojau, kad dėl sustorėjusio 
kojos nago reikės pirštą nupjauti, 
bet Vilmutė įkalbėjo važiuoti pas 
gydytoją, kuri gražiai sutvarkė nagą. 
Dabar galiu ir batus apsiaut, ir paeit 
geriau. Naudokitės visi, kam reikia, 
šia pagalba. Nežinau, ką be Vilmos 
daryčiau...“ – sako Algimantas.

Vilma Liutkienė Kėdainių 
bendruomenės socialiniame centre 

14 m. dirba lankomosios priežiūros 
specialiste. Prieš 2 m. pradėjo pa-
pildomai dirbti asmenine asistente. 
Savo dėmesį ir šilumą kantriai dalija 
žmonėms, kuriems labiausiai to rei-
kia. Vilma yra labai dėkinga centrui, 
kuriame dirba, kad itin mažas paja-
mas turinčiam vyrui kartą per savaitę 
skiriama parama maistu, ir asociaci-
jai „Kėdainių samariečiai“, kuri atsi-
liepė į Vilmos prašymą ir penktadie-
niais atveža Algimantui šilto maisto 
(pats gamintis jis negali). Samarie-
čiai už simbolinį mokestį rūpinasi ir 
vyro skalbiniais. Moteris sužiūrėjo 
ir Algimanto mokesčius už elektrą – 
gyvendamas vienas turėjo tokias 
dideles permokas, kad dar dabar 
už ją mokėti nereikia. „Jeigu randi 

šiame darbe abipusį 
sutarimą, viskas „ei-
nasi kaip per sviestą“. 
Jaučiu malonumą, kai 
galiu padėti. Ir kaip 
gera matyti drąsesnį, 
laimingą, patenkintą 
žmogų. Todėl kviečiu 
tuos, kuriems svetimo 
skausmo nėra, pamė-
ginti šį darbą. Duoti 
yra labai prasmin-
ga“, – tikina Vilma.

Asmeninę pa-
galbą Kėdainių r. sav. 
organizuoja jau minė-
tas socialinis centras, 
o ja naudojasi 3 įvai-
raus amžiaus, skirtin-
gas negalias turintys 
žmonės. „Labai no-

rėtųsi, kad nepagrįstos baimės, dve-
jonės ir tikslios informacijos apie 
mokėjimą už asmeninę pagalbą 
trūkumas netaptų trikdžiu jai gauti. 
Todėl kviečiame žmones, turinčius 
negalią, esant tokios pagalbos po-
reikiui ar kitais rūpimais klausimais 
kreiptis tiesiogiai į specialistus. Ši 
pagalba teikiama nemokamai, jei-
gu žmogaus pajamos yra mažesnės 
negu 294 Eur (2 valstybės remiamų 
pajamų dydžiai). Jeigu pajamos di-
desnės, mokestis apskaičiuojamas 
individualiai – įvertinus neįgaliojo 
pajamas, kad būtų galima nustaty-
ti, kokią procentinę dalį (5, 10, 15 
ar 20 proc.) pajamų jis turi skirti 
mokėjimui ir apskaičiavus, kokią 
dalį pagalbos teikimo išlaidų dy-

džio sudaro 20 proc. Šį dydį gau-
name sudauginę pagalbos valandų 
skaičių ir valandinį įkainį (Kėdai-
nių r. sav. jis yra 5,12 Eur/val.) bei 
paskaičiavę, kokią dalį šio dydžio 
sudaro 20 proc. Gavėjas turi mokėti 
ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos 
teikimo išlaidų dydžio, kuris nega-
li viršyti 20 proc. asmens pajamų. 
Kadangi skaičiavimai gana sudė-
tingi, dažnai sulaukiame klausimų 
dėl konkrečios mokesčio sumos. 
Kaip pavyzdį, pateikiame didžiau-
sias mokėjimo sumas: jeigu asmens 
pajamos neviršija 440,99 Eur – di-
džiausia mokėjimo suma bus 22,05 
Eur; jeigu 587,99 Eur – 58,80 Eur; 
jeigu 734,99 Eur –110,25 Eur; jeigu 
735 Eur ir daugiau –147 Eur ir dau-
giau. Taigi pagal aukščiau nurodytą 
skaičiavimo principą asmeniui rei-
kės sumokėti visą minėtą sumą arba 
tik jos dalį, priklausomai nuo jam 
nustatyto mokėjimo dydžio“, – pa-
aiškina Kėdainių r. sav. administra-
cijos Socialinės paramos skyriaus 
vyr. spec. Gintarė Vainauskienė.

„Visuomenės sėkmė gali būti 
vertinama pagal tai, ar jos nariai jau-
čiasi laisvi. Asmeninę pagalbą tei-
kiantis asistentas padeda turintiems 
negalią savarankiškai gyventi, mo-
kytis, dirbti atviroje bendruomenė-
je, taip sukurdamas jiems galimybę 
būti laisvesniems. Todėl nebijokite 
kreiptis dėl šios pagalbos į Kėdainių 
r. sav. Socialinės paramos skyrių. 
Atsižvelgdami į kiekvieno asmens 
individualius poreikius kvalifi kuoti 
specialistai teikia individualią, dis-

kretišką pagalbą namų ir viešojoje 
aplinkoje, padeda asmenims tapti 
drąsesniems ir sėkmingiau integruo-
tis į visuomenę. Priimkite pagalbą 
ir būkite sveiki“, – nuoširdžiai linki 
Kėdainių bendruomenės socialinio 
centro Pagalbos neįgaliajam padali-
nio vadovė Indrė Gureckienė.

Kampanija „Atrask galimy-
bes“ skirta supažindinti su asme-
nine pagalba ir skatinti ja naudotis. 
Atraskite naujas galimybes ir laisvę 
gyventi!

Kampaniją „Atrask galimy-
bes“ inicijuoja Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos.

Daugiau informacijos apie as-
meninės pagalbos teikimą ieškokite 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
svetainėje www.ndt.lt bei „Facebo-
ok“ paskyroje.

Užs. nr. 135

Kampanija „Atrask galimybes“. Algimantas: dabar jau 
neįsivaizduoju, kaip galėčiau gyventi be asmeninės asistentės

Algimantas Palionis ir jo asmeninė asistentė Vilma 
Liutkienė.

karštoji linija Kur kreiptis dėl kompensacijų už šildymą 
ir kokius dokumentus pristatyti?

Kokių dokumentų reikia?
- Kreipiantis dėl kompensacijų būtina užpildyti nustatytos for-

mos prašymą-paraišką.
- Reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
- Reikia pateikti dokumentus, susijusius su pajamomis (darbo 

užmokesčio pažyma, verslo liudijimo, individualios veiklos aps-
kaitos duomenis), gautomis per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, 
nuo kurio skiriama kompensacija už šildymą, arba kreipimosi mė-
nesio, jeigu pasikeitė bent vieno iš šeimos narių pajamų šaltinis ar 
keitėsi šeimos sudėtis.

- Būtina pateikti ir AB „Panevėžio energijos“ abonento numerį.
- Priklausomai nuo aplinkybių, reikalingos ir kitos pažymos 

kompensacijai gauti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės re-
gistrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Duomenų apie išmokas, gaunamas iš „Sodros“, Užimtumo tar-
nybos pateikti nereikia.

Kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis (pvz., elektra, 
dujomis), gyventojai papildomai turi pateikti duomenis apie suvar-
totą elektros energiją (kiekį, elektros tarifus).

Pavyzdžiai, kiek turėtų mokėti namų ūkis, pritaikius šildymo kompensaciją:
• Vidutinę senatvės pensiją (su būtinuoju stažu) 513 Eur gaunantis ir vienas gyvenantis pensi-

ninkas už būsto šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (50 kv. m) turėtų mokėti 
ne daugiau kaip 7,20 Eur.

• Keturių asmenų šeima (2 tėvai ir 2 vaikai), gaunanti 1 099 Eur į rankas (2 MMA), už būsto 
šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (70 kv. m) nemokėtų nieko. 100 proc. 
kompensuotų valstybė.

• Keturių asmenų šeima (2 tėvai ir 2 vaikai), gaunanti 2 174,80 Eur į rankas (2 VDU), už būsto 
šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (70 kv. m) mokėtų ne daugiau kaip 45,51 
Eur, likusią dalį kompensuotų valstybė.

• Penkių asmenų šeima (2 tėvai ir 3 vaikai), gaunanti 2 724,45 Eur į rankas (2 VDU ir 1 
MMA), už būsto šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (80 kv. m) mokėtų ne 
daugiau kaip 43,71 Eur, likusią dalį kompensuotų valstybė.

• Trijų asmenų šeima (vienišas tėtis/mama ir 2 vaikai), gaunanti 2 174,80 Eur į rankas (2 
VDU), už būsto šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (60 kv. m) mokėtų ne 
daugiau kaip 53,16 Eur, likusią dalį kompensuotų valstybė.

• Trijų asmenų šeima (2 tėvai ir 1 vaikas), gaunanti 1 637,05 Eur į rankas (1 VDU ir 1 MMA), 
už būsto šildymą pagal savo pajamas už normatyvinį būsto plotą (60 kv. m) mokėtų ne daugiau 
kaip 34,58 Eur, likusią dalį kompensuotų valstybė.


