ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL FINANSINĖS PARAMOS BŪSTO ŠILDYMO SISTEMAI ATNAUJINTI
AR VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAMS ĮVESTI TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO
2014 m. lapkričio 5 d. Nr. TS–255
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38
punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Elektrėnų
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Finansinės paramos būsto šildymo sistemai atnaujinti
ar vandentiekio ir nuotekų tinklams įvesti tvarkos aprašą (pridedama, 2 l.).
Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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Violeta Šimkūnienė, 58 037

Kęstutis Vaitukaitis

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio 5 d.
sprendimu Nr. TS–255
FINANSINĖS PARAMOS BŪSTO ŠILDYMO SISTEMAI ATNAUJINTI AR
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAMS ĮVESTI TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Finansinė parama būsto šildymo sistemai atnaujinti ar vandentiekio ir nuotekų tinklams įvesti
teikiama mažas pajamas turintiems neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims, daugiavaikėms ir mažas
pajamas turinčioms šeimoms.
2. Finansinė parama yra nuo 50 iki 70 procentų visų atliktų darbų vertės.
3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Socialinių paslaugų įstatyme vartojamas sąvokas, o jei
šiame įstatyme šių sąvokų nėra, atitinka Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatyme vartojamas sąvokas.
II. FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO SĄLYGOS
4. Būsto šildymo sistemai atnaujinti teikiama parama, kai šildymo paslaugas teikianti įstaiga
nutraukia paslaugų teikimą.
5. Vandentiekio ir nuotekų tinklams įvesti teikiama parama neįgaliesiems ir pagyvenusiems
asmenims, kuriems reikalingas aplinkos ir būsto pritaikymas.
6. Mažas pajamas turinti šeima – tai šeima, kurios vidutinės šeimos pajamos vienam šeimos
nariui per mėnesį neviršija valstybės remiamų pajamų dvigubo dydžio.
7. Šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) finansinė parama būsto šildymo sistemai atnaujinti
neskiriama, jeigu yra daugiau kaip 290 Eur įsiskolinimas už būsto šildymą, šaltą bei karštą vandenį.
Jeigu skola didesnė kaip 290 Eur, parama gali būti skiriama tik pateikus raštišką sutartį, sudarytą su
paslaugas teikiančia įmone apie įsiskolinimo grąžinimą.
III. FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMAS
8. Asmenys, atitinkantys išvardytus reikalavimus, prašymą skirti finansinę paramą su visais
reikiamais dokumentais pateikia pagal gyvenamąją vietą Socialinės paramos skyriaus (toliau Skyriaus)
socialinio darbo organizatoriams ar specialistams.
9. Prie prašymo skirti finansinę paramą, atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
9.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (darbuotojas, priimantis prašymą, patikrina
dokumento galiojimą ir prašyme pažymi jo seriją ir numerį);
9.2. pažyma apie mokėjimą už komunalines paslaugas;
9.3. pažyma apie darbingų šeimos narių pajamas;
9.4. sutarties su įstaiga, atliksiančia darbus, kopija;
9.5. išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos;
9.6. būsto nuosavybės dokumentų kopijos;
9.7. buities tyrimo aktas;
9.8. kiti dokumentai, patvirtinantys paramos reikalingumą.
10. Šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, taip pat įskaitomos ir kitos faktiškai gaunamos lėšos.
11. Prašymai ir visi reikiami dokumentai dėl finansinės paramos skyrimo teikiami svarstyti
Socialinės paramos teikimo komisijai (toliau Komisijai), kuri, atsižvelgdama į prašymų skaičių, turimas
lėšas, šeimos pajamas, socialinį statusą ir paramos reikalingumą, išnagrinėjusi prašymus, priima
sprendimus dėl paramos skyrimo. Sprendimus pasirašo Skyriaus vedėjas.
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12. Asmenys, besikreipiantys dėl finansinės paramos, turi sudaryti socialinio darbo
organizatoriams ar vyresniesiems specialistams galimybę tikrinti gyvenimo sąlygas ir užimtumą.
Nustačius, kad asmuo neteisingai nurodė pajamas, remiantis socialinio darbo organizatorių surašytu
buities tyrimo aktu, finansinė parama gali būti neskiriama.
13. Finansinė parama mokama iš Skyriaus biudžeto lėšų.
14. Finansinė parama dažniausiai skiriama pervedant lėšas institucijai, atnaujinusiai šildymo
sistemą ar įvedusiai vandentiekio ir nuotekų tinklus, ar įmonei, pardavusiai reikalingas medžiagas pagal
pateiktą sąskaitą faktūrą, ar asmeniui, jei pats atliko darbus ar sumokėjo už atliktus darbus, atsižvelgiant
į išlaidų pagrindimo dokumentus.
_______________________

