
VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO KRIZINĖS

PAGALBOS MOTINAI IR VAIKUI SKYRIAUS TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

KAINŲ SUDERINIMO

2017 m. rugsėjo ___ d. Nr. TS-____
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, atsižvelgdama į Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų
apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d.
nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos
patvirtinimo“, 20 punktą, Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr.
TS-147 „Dėl Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo“, Visagino paramos
vaikui centro 2017 m. rugsėjo 8 d. raštą Nr. S-175 „Dėl socialinių paslaugų kainos“,
n u s p r e n d ž i a :

Suderinti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro Krizinės pagalbos motinai ir vaikui
skyriaus teikiamų socialinių paslaugų kainas:

Socialinės paslaugos rūšis Bendroji lėšų 
dalis (BLD)

Kintamoji lėšų 
dalis (KLD)

Socialinės paslaugos
kaina

Laikinas apnakvindinimas 3,08 Eur už 1 parą 8,35 Eur už 1 parą 11,43 Eur už 1 parą

Apgyvendinimas nakvynės
namuose ir krizių centruose

93,70 Eur per
mėnesį

254,00 Eur per
mėnesį

347,70 Eur per mėnesį

Savivaldybės merė Dalia Štraupaitė
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