ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS
SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO
2015 m. kovo 25 d. Nr. TS–54
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu ir 4 dalimi, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978, 20, 21 ir 32 punktais,
Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Elektrėnų savivaldybės socialinės srities įstaigų teikiamas socialinės globos
kainas per mėnesį (kurias sudaro asmens nustatyto dydžio mokamos lėšos, įvertinus jo finansines
galimybes, ir savivaldybės bei valstybės biudžeto lėšos):
Beižionių vaikų globos namuose

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa be 581,43 Eur/mėn.
tėvų globos likusiems vaikams

Elektrėnų šeimos namuose

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa be 651,73 Eur/mėn.
tėvų globos likusiems vaikams
Dienos socialinė globa asmenims su negalia 574,05 Eur/mėn.
ir su sunkia negalia

Elektrėnų socialinės globos

Ilgalaikė

(trumpalaikė)

socialinė

namuose

suaugusiems asmenims su negalia

globa 300 Eur/mėn.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

590 Eur/mėn.

suaugusiems asmenims su sunkia negalia
Ilgalaikė

(trumpalaikė)

socialinė

globa 285 Eur/mėn.

senyvo amžiaus asmenims
Trumpalaikė

socialinė

globa

socialinės 285 Eur/mėn.

rizikos asmenims
Elektrėnų
centre

socialinių

paslaugų Dienos socialinė globa asmenims su negalia 576,45 Eur/mėn.
arba 3,44 Eur/val.
ir su sunkia negalia

VšĮ

Elektrėnų

savivaldybės Ilgalaikė

globa 637,16 Eur/mėn.
Lovadienio kaina
asmens sveikatos priežiūros centro senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems
–21,23 Eur
globos lovose
asmenims su negalia ir su sunkia negalia
VšĮ Elektrėnų ligoninėje

(trumpalaikė)

socialinė

Intensyvi krizių įveikimo pagalba socialinės Lovadienio kaina
rizikos šeimų vaikams

–21,23 Eur

2. Įgalioti Socialinės paramos skyriaus vedėją derinti Elektrėnų savivaldybės
socialinės paramos įstaigų teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kainas.
3. Panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-11-05 sprendimą Nr. TS-264 „Dėl
socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo“.
4. Šis sprendimas įsigalioja 2015-04-01.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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