ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS
GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2014 m. lapkričio 5 d. Nr. TS–257
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 Socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės
globos namuose tvarkos aprašą (pridedama, 3 l.).
Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Meras

Violeta Šimkūnienė, 58 037

Kęstutis Vaitukaitis

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio 5 d.
sprendimu Nr. TS–257
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS
GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Socialinių paslaugų Elektrėnų socialinės globos namuose (toliau – Globos namai) gavėjai
yra suaugę neįgalūs ar senyvo amžiaus asmenys bei jų šeimos, asmenys ir šeimos, neturintys
gyvenamojo būsto ar negalintys jame gyventi.
2. Globos namai teikia bendrąsias, socialinės priežiūros (apgyvendinimas savarankiško
gyvenimo namuose, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, intensyvi krizių įveikimo
pagalba, laikinas apnakvindinimas), ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas.
3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų
įstatyme vartojamas sąvokas, o jei šiame įstatyme šių sąvokų nėra, atitinka Lietuvos Respublikos
piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme vartojamas sąvokas.
II. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO ATVEJAI
4. Ilgalaikė socialinės globos paslauga senyvo amžiaus ir suaugusiems neįgaliems asmenims
teikiama neterminuotai.
5. Trumpalaikė socialinės globos paslauga senyvo amžiaus ir suaugusiems neįgaliems
asmenims gali būti teikiama iki 6 mėnesių.
6. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga gali būti teikiama iš dalies
nesavarankiškiems senyvo amžiaus ir (ar) suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, asmenims
ir šeimoms, neturintiems gyvenamojo būsto ar negalintiems jame gyventi, kuriems nereikia
nuolatinės, intensyvios specialistų priežiūros ir kurie gali savarankiškai tvarkytis buityje. Paslauga
senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms gali būti teikiama neterminuotai,
kitiems – iki aplinkybių, sąlygojančių apgyvendinimą įstaigoje, išnykimo.
7. Intensyvi krizių įveikimo pagalbos paslauga teikiama, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar
psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, kai
ši pagalba negalima asmens (šeimos) namuose. Paslauga teikiama pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip
vieną mėnesį.
8. Maitinimo organizavimas (pietūs) darbo dienomis skiriami Elektrėnų miesto
gyventojams, kurie neturi galimybės maitintis namuose. Vienos dienos maitinimo kaina – 1,40 EUR.
III. MOKĖJIMAS UŽ TEIKIAMAS SOCIALINES PASLAUGAS
9. Mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas dydis yra 80 proc. asmens gaunamų
pajamų, jeigu asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto
vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis per mėnesį padidėja vienu procentu,
skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos
Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų
tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 proc.) skiriama mokėjimui už ilgalaikę
socialinę globą padengti.
10. Mokėjimo už trumpalaikės socialinės globos paslaugas dydis yra 80 proc. asmens
gaunamų pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų
įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios
kompensacijos suma (100 proc.) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.
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11. Trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą gaunantys asmenys papildomai moka:
11.1. už vienvietį kambarį – 14,48 EUR/mėn.;
11.2. už elektros prietaiso naudojimą: šaldytuvo – 2,90 EUR/mėn., televizoriaus – 2,31
EUR/mėn., virdulio – 0,87 EUR/mėn., papildomo šildymo prietaiso – 1,45 EUR/mėn.
12. Savarankiško gyvenimo namuose gyvenantys asmenys (šeimos) moka:
12.1. už socialinę priežiūrą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas:
12.1.1 asmens pajamos yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį – nemoka,
išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinės rizikos suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per
kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą, – moka 5
proc. asmens pajamų.
12.1.2. asmens pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet
mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį – 5 proc. asmens pajamų,
12.1.3. asmens pajamos didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį – 10 proc.
asmens pajamų;
12.2. už komunalines paslaugas (išlaidas šilumai, elektros energijai, vandeniui ir kt.) pagal
įstaigoje esančius apskaitos prietaisus ir nustatytą išlaidų skaičiavimo vienam asmeniui tvarką;
12.3. už maitinimosi paslaugas pagal įstaigoje patvirtintas kainas, bet ne didesnes kaip
nustatyta atskiru savivaldybės tarybos sprendimu;
12.4. už skalbimo, lyginimo paslaugas – 0,58 EUR/5kg skalbinių;
12.5. už skalbimo paslaugas – 0,29 EUR/5kg skalbinių;
12.6. už kambario sutvarkymą – 0,29 EUR/ 1 kartas.
13. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos pirmąsias septynias kalendorines dienas
yra teikiamos nemokamai, o vėliau – taip pat kaip savarankiško gyvenimo namuose gyvenantiems
asmenims.
14. Mokesčio už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamas socialines paslaugas dydis
nustatomas proporcingai teikiamų paslaugų trukmei.
15. Ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą gaunantys asmenys, laikinai išvykę iš įstaigos,
už tris pirmas paras moka visą jiems nustatytą mokesčio sumą, o už paskesnes dienas moka 30
procentų jiems nustatyto mokėjimo dydžio.
16. Asmens (šeimos) ir savivaldybės tarpusavio teisės ir pareigos, susijusios su asmens
mokėjimu už teikiamas socialines paslaugas, nustatomos rašytine socialines paslaugas gaunančio
asmens ar jo globėjo ir Globos namų direktoriaus sutartimi, kurioje nustatyti konkretūs mokesčio už
socialines paslaugas dydžiai pinigine išraiška ir mokėjimo tvarka bei finansinių galimybių mokėti už
paslaugas pervertinimas.
17. Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) teikimu Elektrėnų savivaldybės asmenų
nukreipimo į socialinių paslaugų įstaigas komisija (toliau – Komisija) turi teisę sumažinti mokestį
arba asmenį (šeimą) atleisti nuo mokesčio už Globos namuose teikiamas socialines paslaugas.
IV. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMAS IR NUTRAUKIMAS
18. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl ilgalaikės ar
trumpalaikės socialinės globos, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, intensyvios krizių
įveikimo pagalbos ir kitų socialinių paslaugų kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į Skyriaus socialinio
darbo organizatorių ar vyresnįjį specialistą seniūnijoje ar Skyriaus atsakingą specialistą ir pateikia
šiuos dokumentus:
18.1. nustatytos formos prašymą;
18.2. asmens dokumentą;
18.3 pažymas ar kitus dokumentus apie asmens (šeimos) gautas pajamas per paskutinius 3
mėnesius iki kreipimosi dienos;
18.4. medicinos dokumentų išrašą (F 027/a). Skyrius gali pareikalauti pristatyti medicininę
pažymą, kad neserga infekcinėmis, venerinėmis ligomis.
19. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali
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pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios pats asmuo
(vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.
20. Skyriaus socialinio darbo organizatorius seniūnijoje ar atsakingas specialistas, gavęs
asmens (šeimos) prašymą dėl socialinių paslaugų, įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų
poreikį.
21. Prašymus ir visus reikiamus dokumentus dėl socialinių paslaugų skyrimo Skyriaus
socialinio darbo organizatoriai seniūnijose pristato Skyriui. Skyriaus atsakingas specialistas parengia
sprendimo projektą ir pateikia Komisijai svarstyti. Sprendimus pasirašo Skyriaus vedėjas,
atsižvelgdamas į Komisijos nutarimą.
22. Skyrius apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją, sprendimo kopiją dėl socialinių
paslaugų teikimo pateikia Globos namams.
23. Globos namai, gavę sprendimą dėl socialinių paslaugų, pasirašo sutartį su paslaugų
gavėju dėl paslaugų teikimo ir mokėjimo.
24. Paaiškėjus, kad asmuo (šeima), kuris kreipėsi dėl socialinių paslaugų, sąmoningai
pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino
sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas, piktnaudžiavo paslauga, nesilaikė sutartyje nurodytų
reikalavimų, Globos namų vidaus taisyklių, socialinių paslaugų teikimas gali būti sustabdytas arba
nutrauktas.
25. Jei asmeniui, gaunančiam socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, reikia keisti
paslaugų rūšį, šios įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo dėl socialinių paslaugų keitimo kreipiasi į
Skyrių, pateikdamas prašymą ir kitus reikalingus dokumentus.
____________________________

