
 
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. lapkričio 5 d. Nr. T-427 

Šiauliai 
 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 
Lietuvos Respublikos socialinės apaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymu  Nr. A1-

444 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir 
senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 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 ir 21 punktais ir siekdama tinkamo socialinių paslaugų teikimo 

organizavimo, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :   
1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar 

finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų sąrašą, 

patvirtintą 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“ (toliau – 
Sprendimas) 1.1 papunkčiu: 

1.1. Papildyti nauju 1.9 papunkčiu: 

„1.9. dienos socialinės globos (laikino atokvėpio) asmens namuose senyvo amžiaus asmenims ir 
suaugusiems asmenims su negalia (sunkia negalia): 

1.9.1. vienos valandos kaina dienos metu – 6,10 Eur; 
1.9.2. vienos valandos kaina nakties metu –  9,00 Eur;“.  
1.2. Papildyti nauju 1.10 papunkčiu: 

„1.10. dienos socialinės globos (laikino atokvėpio) institucijoje senyvo amžiaus asmenims ir 
suaugusiems asmenims su negalia (sunkia negalia): 

1.10.1. vienos valandos kaina dienos metu – 1,80 Eur; 
1.10.2. vienos valandos kaina nakties metu –  2,50 Eur;“.  
1.3. Papildyti 1.11 papunkčiu:  

„1.11. trumpalaikės socialinės globos (laikino atokvėpio) institucijoje senyvo amžiaus asmenims 
ir suaugusiems asmenims su negalia (sunkia negalia): 

1.11.1. vienos valandos kaina dienos metu – 1,80 Eur; 
1.11.2. vienos valandos kaina nakties metu –  2,50 Eur; 
1.11.3. vienos paros kaina – 30,00 Eur;“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.4. Papildyti 1.12 papunkčiu:  
„1.12. pagalbos į namus (laikino atokvėpio) asmens namuose senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su negalia (sunkia negalia): 
1.12.1. vienos valandos kaina dienos metu – 6,10 Eur; 



2 
 

 

1.12.2. vienos valandos kaina nakties metu –  9,00 Eur;“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1.5. Buvusius 1.9–1.10 papunkčius laikyti atitinkamai 1.13–1.14 papunkčiais. 
1.6. Pakeisti 5.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„5.3. trumpalaikės socialinės globos (laikino atokvėpio) institucijoje vaikams su negalia (sunkia  
negalia):  

5.3.1. vienos valandos kaina dienos metu – 1,90 Eur; 
5.3.2. vienos valandos kaina nakties metu –  2,90 Eur; 
5.3.3. vienos paros kaina – 31,00 Eur;“. 

1.7. Pakeisti 5.4 papunktį ir jį išdėstyti taip: 
„5.4. dienos socialinės globos (laikino atokvėpio) paslaugos asmens namuose vaikams su negalia 

(sunkia negalia): 
5.4.1. vienos valandos kaina dienos metu – 7,00 Eur; 
5.4.2. vienos valandos kaina nakties metu –  10,00 Eur;“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.8. Papildyti nauju 5.5 papunkčiu:  
„5.5. dienos socialinės globos (laikino atokvėpio) paslaugos institucijoje vaikams su negalia 

(sunkia  negalia): 
5.5.1. vienos valandos kaina dienos metu – 1,90 Eur; 
5.5.2. vienos valandos kaina nakties metu –  2,90 Eur;“.   

1.9. Papildyti 5.6 papunkčiu:  
„5.6. pagalbos į namus (laikino atokvėpio) paslaugos asmens namuose vaikams su negalia 

(sunkia  negalia): 
5.6.1. vienos valandos kaina dienos metu – 7,00 Eur; 
5.6.2. vienos valandos kaina nakties metu –  10,00 Eur;“.   

1.10. Buvusį 5.5 papunktį laikyti 5.7  papunkčiu. 
2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 papunkčiai įsigalioja nuo 2020 m. gruodžio 

1 d.  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Savivaldybės meras        Artūras Visockas      

______________ 

                                                                                         

     

  


