ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS
GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO
2015 m. gruodžio 16 d. Nr. V.TS–209
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymu (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353; 2012, Nr.136-6968; 2013, Nr.575861; 2013, Nr.126-6414; 2014, Nr. XII-1366), Elektrėnų savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a pakeisti 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. TS-311 patvirtinto Piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo 19, 21.1, 36, 37, 45.2
punktus ir juos išdėstyti taip:
„19. Piniginė socialinė parama pagal Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
punktus neskiriama ar skiriama ne visiems bendrai gyvenantiems asmenims, arba pagal Socialinės
paramos teikimo komisijos ar seniūnijose veikiančių Piniginės socialinės paramos komisijų
rekomendacijas skiriama Skyriaus vedėjo ar pavaduotojo sprendimu. “
„21.1. pinigais išmokama už kiekvieną praėjusį mėnesį per bankus, o neįgaliesiems,
sergantiems, pensinio amžiaus ir socialinės rizikos apskaitoje esantiems asmenims gali būti
išmokama per paštus (ar) ir išmokų išnešiojimo įstaigas pagal Skyriaus ir pateiktus žiniaraščius
kiekvieno mėnesio 10–25 dienomis;“
„36. Asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigos, norintys gauti Aprašo 35 punkte numatytą
vienkartinę socialinę paramą, privalo kreiptis per 2 mėnesius nuo paleidimo dienos.“
„37. Vienkartinė socialinė parama neskiriama, kai bendrai gyvenantys asmenys arba vienas
gyvenantis asmuo per kalendorinius metus vienkartinės socialinės paramos prašo pakartotinai.
Socialinės paramos teikimo komisija, nagrinėdama išskirtinai sudėtingus gyventojų atvejus,
gali skirti paramą kitais atvejais, kai testuojamos pajamos viršija iki 20 procentų nustatytų dydžių.“
„45.2. teikti rekomendacijas dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar mokėjimo
atnaujinimo, kai bendrai gyvenantiems arba vienam gyvenančiam asmeniui piniginės socialinės
paramos mokėjimas sustabdomas ar nutraukiamas, ar piniginė socialinė parama skiriama ne visiems
bendrai gyvenantiems asmenims pagal Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
punktus;“
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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