
 

 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. 

SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ 

ĮSTAIGŲ PERKAMOS (PARDUODAMOS) AR FINANSUOJAMOS SOCIALINĖS 

GLOBOS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ 

IR SĄRAŠO NUSTATYMO“ PAKEITIMO 

 

2020 m. gegužės 21 d. Nr. T-188 

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama 

į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro 2020-03-02 raštą Nr. S-302 „Dėl pagalbos į 

namus paslaugų kainų apskaičiavimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :   

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimą  Nr. T-154 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės 

globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo“ (toliau – 

Sprendimas): 

1. Pakeisti Sprendimo 1.1 papunktyje nurodyto 1 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„2.2. socialinės priežiūros (pagalbos į namus) vienos valandos kaina – 3,98 Eur;“.  

2. Pakeisti Sprendimo 1.2 papunktyje nurodytą 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija 

(pridedama). 

3.  Pripažinti netekusiu galios Sprendimo 1.3 papunktį. 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Artūras Visockas 

______________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2018 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-154 

priedas (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  

2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-188     

redakcija)  

2 priedas 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMOS 

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS Į NAMUS) PASLAUGŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. Nr. 
Paslaugos 

pavadinimas 
Paslaugos sudėtis 

Vieno karto 

paslaugos 

teikimo trukmė 

(val.) 

1. Informavimas Reikiamos informacijos apie socialinę 

priežiūrą, pagalbą ir kt. teikimas asmeniui 

(šeimai) 

Pagal poreikį 

2.  Konsultavimas 

 

 

Socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria 

kartu su asmeniu (šeima) analizuojama asmens 

probleminė situacija ir ieškoma problemos 

sprendimo būdų 

Pagal poreikį 

3.  Maitinimo 

organizavimas 

  

3.1.  Maisto produktų pirkimas (iki 5 kg) 

artimiausioje parduotuvėje 

30 min.  

3.2  Maisto produktų pirkimas (iki 5 kg) keliose 

artimiausiose parduotuvėse  

1 val. 

3.3.  Maisto produktų pirkimas (iki 5 kg) asmens 

pasirinktoje parduotuvėje (gyvenamojo rajono 

ribose) 

45 min. 

3.4.  Maisto produktų pirkimas kartu su asmeniu 

artimiausioje parduotuvėje  

1 val. 

3.5.  Maisto produktų nupirkimas (iki 5 kg) turguje, 

turgavietėje  

1 val. 

3.6.  Pagalba ruošiant maistą 1 val. 

3.7.  Maisto (nesudėtingų patiekalų) ruošimas 

asmenims, kuriems nustatytas didelių 

specialiųjų poreikių lygis  

1 val. 

3.8.  Pagaminto maisto pašildymas  15 min. 

3.9.  Karšto maisto atnešimas į namus iš 

artimiausios maitinimo įstaigos 

30 min. 

3.10.  Indų plovimas (vienam asmeniui vieno 

valgymo metu) 

15 min. 

4. Pagalba buityje ir 

namų ruošoje 

  

4.1.  Skalbimas automatine skalbimo mašina 

asmens namuose sudedant skalbinius bei 

skalbimo priemones į skalbimo mašiną, 

skalbinių išėmimas iš skalbimo mašinos 

10 min. 

4.2.  Skalbinių pakabinimas arba nukabinimas 10 min. 



 

4.3.  Skalbimo paslaugų organizavimas Šiaulių 

miesto savivaldybės socialinių paslaugų 

centre ar kitoje įstaigoje iki 5 kg, nunešant į 

įstaigą ir parnešant paslaugų gavėjui 

1 val. 

4.4.  Gyvenamųjų patalpų tvarkymas 

(jeigu namuose laikomi naminiai gyvūnai, 

paslaugos kaina didinama 30 %) 

 

4.4.1.  Vieno kambario buto tvarkymas: dulkių nuo 

baldų ir palangių valymas, grindų valymas 

nestumiant baldų 

1 val. 15 min.  

4.4.2.  Didesnės nei 1 kambario gyvenamosios 

patalpos tvarkymas (nestumiant baldų) 

30 min. 

4.4.3  Kambario grindų plovimas, dulkių valymas 

nuo baldų ir palangių 

30 min. 

4.4.4  Virtuvės grindų plovimas, dulkių valymas nuo 

baldų ir palangių 

30 min. 

4.4.5  Prieškambario grindų plovimas, dulkių 

valymas nuo baldų 

15 min. 

4.4.6  Tualeto patalpos grindų plovimas 10 min. 

4.4.7  Vonios patalpos grindų plovimas 15 min. 

4.4.8  Kilimo ar kiliminės dangos valymas dulkių 

siurbliu arba drėgna šluoste 

30 min. 

4.4.9.  Vienos patalpos grindų šlavimas 15 min. 

4.4.10.  Viryklės valymas 15 min.  

4.4.11.  Virtuvinių spintelių išorės valymas 30 min. 

4.4.12.  Buitinių prietaisų valymas 30 min. 

4.4.13.  Praustuvės valymas 10 min. 

4.4.14.  Veidrodžio valymas 10 min. 

4.2.15.  Buitinių atliekų išnešimas 10 min. 

5. Asmens higiena ir 

priežiūra 

  

5.1.  Pagalba rengiantis (ruošiant asmenį į gydymo 

įstaigas ar kt.) 

30 min. 

5.2.  Pagalba maudantis vonioje (kai asmuo gali 

įlipti į vonią arba vonia yra pritaikyta 

neįgaliesiems) 

1 val. 

5.3.  Galvos plovimas 20 min. 

5.4.  Patalynės keitimas 15 min. 

5.5.  Rankų ir kojų nagų priežiūra (jei asmuo 

neserga užkrečiamomis ligomis) su asmens 

turimomis priemonėmis 

30 min. 

6. Medicinos priežiūros 

organizavimas 

  

6.1.  Medikamentų ir kitų medicininių priemonių 

pirkimas artimiausioje vaistinėje  

30 min. 

6.2.  Medikamentų ir kitų medicininių priemonių 

pirkimas keliose vaistinėse 

1 val. 

6.3.  Medikamentų ir kitų medicininių priemonių 

pirkimas asmens pasirinktoje vaistinėje 

(gyvenamojo rajono ribose) 

45 min. 



 

6.4.  Asmens užregistravimas pas gydytoją 

(registruojant gydymo įstaigoje) 

30 min. 

6.5.  Asmens užregistravimas pas gydytoją 

telefonu, vaistų recepto užsakymas arba 

gydytojo kvietimo telefonu organizavimas į 

asmens namus 

10 min. 

6.6.  Asmens palydėjimas į (iš) gydymo įstaigą (-os) 

Šiaulių mieste (suderinus su socialinio darbo 

organizatoriumi) 

Pagal faktinį laiką 

6.7.  Asmens, kuriam reikalingas neįgaliojo 

vežimėlis, lydėjimas į gydymo įstaigą Šiaulių 

mieste (suderinus su socialinio darbo 

organizatoriumi) 

Pagal faktinį laiką 

6.8.  Transporto paslaugų organizavimas vykstant į 

(iš) gydymo įstaigą (-os) 

15 min. 

6.9.  Receptų pas gydytoją išrašymas (be asmens) 1 val. 

7. Kitos paslaugos, 

reikalingos asmeniui 

(šeimai) 

  

7.1.  Mokesčių už būstą apskaičiavimas ir knygelių 

užpildymas 

20 min. 

7.2.  Mokesčių sumokėjimas 45 min. 

7.3.  Dokumentų tvarkymas  30 min. 

7.4.  Korespondencijos atnešimas iš asmens 

gyvenamojo namo pašto dėžutės 

10 min. 

7.5.  Knygos, žurnalo, laikraščio skaitymas 

asmeniui pageidaujant  

Pagal faktinį laiką 

7.6.  Bendravimas Pagal faktinį laiką 

7.7.  Vieno lango valymas iš vienos pusės, esant ne 

mažesnei kaip +15 °C temperatūrai lauke. 

Langai, atsidarantys į lauką, valomi iš vienos, 

vidinės pusės. Dvigubi langai neatsukami ir jų 

vidus nevalomas.  

Pagal faktinį laiką 

7.8.  Vieno lango užuolaidų pakabinimas arba 

nukabinimas  

20 min. 

7.9.  Laiptinės aikštelės ir vieno aukšto laiptų 

šlavimas 

15 min. 

7.10.  Laiptinės aikštelės ir vieno aukšto laiptų 

plovimas 

30 min. 

7.11.  Vonios valymas po asmens maudymosi 15 min. 

7.12.  Unitazo valymas ar tualetinio puodo išnešimas 15 min. 

7.13.  Buitinių prietaisų remonto, avalynės ir 

drabužių taisymo organizavimas 

1 val. 

7.14.  Pramoninių prekių pirkimas specializuotose 

parduotuvėse   

1 val. 

7.15.  Asmens palydėjimas į įvairias įstaigas Šiaulių 

mieste   

Pagal faktinį laiką 

7.16.  Malkų ar kietojo kuro (iki 5 kg) atnešimas  20 min. 

7.17.  Transporto organizavimas techninės pagalbos 

priemonėms pristatyti į asmens namus   

30 min. 

7.18.  Sniego nukasimas nuo pagrindinio kiemo 1 val. 



 

takelio 

 

Pastaba. 1 asmeniui paslaugos teikiamos iki 10 val. per savaitę darbo valandomis, ne daugiau kaip 

5 kartus per savaitę (pagal poreikį) darbo dienomis. Pagalbos į namus paslaugų sudėtis konkrečiam 

asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų. 

 

________________ 

 


