ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL IŠLAIDŲ MAITINIMUI, MEDIKAMENTAMS, PATALYNEI IR
APRANGAI FINANSINIŲ NORMATYVŲ SOCIALINĖS PARAMOS
ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO
2014 m. gruodžio 30 d. Nr. TS-313
Elektrėnai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-10 nutarimu Nr. 978 patvirtinta
Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. V-1090 „Dėl rekomenduojamų maisto produktų paros
normų socialinę globą gaunantiems asmenims patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 1999-11-25 įsakymu Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir
energijos normų tvirtinimo“ , Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti 1 asmeniui per dieną išlaidų maitinimui finansinius normatyvus socialinės
paramos įstaigose:
1.1. Elektrėnų socialinės globos namuose – iki 4,5 Eur, t. y.:
1.1.1. produktams išlaidos – iki 3 Eur (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį);
1.1.2. patiekalų gamybos išlaidoms – iki 1,5 Eur (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų,
tiesiogiai susijusių su maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos,
komunalinių paslaugų išlaidos ir kt.);
1.2. Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namuose ir Elektrėnų šeimos namuose
globojamiems vaikams – iki 4,5 Eur, stovyklos metu – iki 7,3 Eur, t. y.:
1.2.1. produktams išlaidos – iki 3 Eur (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį),
stovyklos metu – iki 5,8 Eur;
1.2.2. patiekalų gamybos išlaidoms – iki 1,5 Eur (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų,
tiesiogiai susijusių su maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos,
komunalinių paslaugų išlaidos ir kt.);
1.3. Elektrėnų šeimos namuose, Elektrėnų socialinių paslaugų centre ir Elektrėnų socialinės
reabilitacijos centre: pietums – iki 2,1 Eur, vakarienei – iki 1,5 Eur, dieninės stovyklos metu – iki 4,4
Eur, t. y. :
1.3.1. produktams išlaidos: pietums – iki 1,2 Eur, vakarienei – iki 0,9 Eur, dieninės stovyklos
metu – iki 2,9 Eur (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį);
1.3.2. visos dienos patiekalų gamybos išlaidoms – iki 1,5 Eur (maitinimo paslaugų teikėjų
darbuotojų, tiesiogiai susijusių su maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio
draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos ir kt.).
2. Patvirtinti medikamentų ir tvarsliavos normatyvus 1 asmeniui per parą:
2.1. Elektrėnų socialinės globos namuose – iki 0,5 Eur;
2.2. Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namuose ir Elektrėnų šeimos namuose
globojamiems vaikams – iki 0,5 Eur;
2.3. Elektrėnų šeimos namuose, Elektrėnų socialinių paslaugų centre ir Elektrėnų socialinės
reabilitacijos centre socialinę priežiūrą gaunantiems asmenims – iki 0,2 Eur.
3. Įpareigoti minėtų įstaigų vadovus kasmet persvarstyti ir patvirtinti patalynės, aprangos,
materialinių vertybių atsargų ir inventoriaus finansinius normatyvus, atsižvelgiant į įstaigos

finansines galimybes, taip pat patvirtinti medikamentų ir tvarsliavos naudojimo tvarkų aprašus.
4. Panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-04-29 sprendimą Nr. TS-87 „Dėl finansinių
normatyvų socialinės paramos įstaigose patvirtinimo“ ir 2010-01-27 sprendimą Nr. TS-09 „Dėl
mitybos finansinių normatyvų socialinės paramos įstaigose patvirtinimo“.
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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