
 
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. vasario 6 d. Nr. T-35 

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, 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, 

atsižvelgdama į kompleksinių paslaugų namų „Alka“ 2020-01-07 raštą Nr. V4-7 „Dėl socialinių 

paslaugų kainų nustatymo“, 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. 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“ 1 priedą ir jį 

išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas 

paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro 

g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                    Artūras Visockas 

______________ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

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

priedas (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  

2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-35   

redakcija)  

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PERKAMOS 

(PARDUODAMOS) AR FINANSUOJAMOS SOCIALINĖS GLOBOS, SOCIALINĖS 

PRIEŽIŪROS IR BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS  

 

 

1. Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose (toliau – institucija): 

1.1. ilgalaikės socialinės globos (senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia 

negalia) vieno mėnesio kaina – 837,00 Eur;  

1.2. ilgalaikės socialinės globos (senyvo amžiaus asmenims) vieno mėnesio kaina – 620,00 Eur;  

1.3. trumpalaikės socialinės globos (senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su 

sunkia negalia) kaina: 

1.3.1. vienos paros (su maitinimu) – 27,00 Eur ; 

1.3.2. vieno mėnesio (su maitinimu) – 837,00 Eur;  

1.3.3. vienos paros (be maitinimo) – 23,00 Eur;  

1.3.4. vieno mėnesio (be maitinimo) – 713,00 Eur; 

1.4. trumpalaikės socialinės globos (senyvo amžiaus asmenims) kaina: 

1.4.1. vienos paros (su maitinimu) – 20,00 Eur;  

1.4.2. vieno mėnesio (su maitinimu) – 620,00 Eur;  

1.4.3.  vienos paros (be maitinimo) – 16,00 Eur;  

1.4.4. vieno mėnesio (be maitinimo) – 496,00 Eur;  

1.5. apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose kaina: 

1.5.1. vieno mėnesio – 342,91 Eur;   

1.5.2. maitinimo paslaugos vienos dienos kaina – 4,78 Eur;  

1.6. dienos socialinės globos institucijoje asmenims su negalia kaina: 

1.6.1. vieno mėnesio (su maitinimu) – 487,00 Eur; 

1.6.2. vieno mėnesio (be maitinimo) – 419,80 Eur; 

1.7. dienos socialinės globos institucijoje asmenims su sunkia negalia kaina: 

1.7.1. vieno mėnesio (su maitinimu)  – 680,00 Eur; 

1.7.2. vieno mėnesio (be maitinimo) – 612,80 Eur; 

1.8. dienos socialinės globos asmens namuose asmenims su sunkia negalia vienos valandos kaina 

– 6,00 Eur; 

1.9. trumpalaikės socialinės globos (apsaugotame būste) asmenims su negalia kaina: 

1.9.1. vieno mėnesio (be maitinimo) – 376,00 Eur; 

1.9.2. vieno mėnesio (su maitinimu) – 508,37 Eur; 

1.10. transporto organizavimo (vežimo specialiuoju transportu) – 0,39 Eur už vieną kilometrą. 

2. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre (toliau – institucija): 

2.1. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo Dienos centre kaina: 

2.1.1. vieno mėnesio – 142,00 Eur; 

2.1.2. vienos dienos – 7,00 Eur; 

2.2. socialinės priežiūros (pagalbos į namus) vieno mėnesio kaina – 88,00 Eur (vienos valandos 

– 2,21 Eur); 

2.3. socialinės priežiūros Vaikų dienos centre vieno mėnesio kaina – 152,00 Eur (vienos dienos 

– 7,24 Eur); 

2.4. apgyvendinimo Nakvynės namuose (socialinės rizikos suaugusių asmenų) kaina: 

2.4.1. vieno mėnesio – 279,00 Eur; 

2.4.2. vienos paros – 9,00 Eur; 



2.5. transporto organizavimo kaina:  

2.5.1. 0,25 Eur už vieną kilometrą (miesto teritorijoje); 

2.5.2. 0,15 Eur už vieną kilometrą (už Šiaulių miesto teritorijos ribų); 

2.6. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo kaina: 

2.6.1. skalbimo paslauga vieną kartą (iki 5 kg skalbinių) – 2,70 Eur; 

2.6.2. dušo paslauga (Tilžės g. 63 B) vieną kartą (ne ilgiau kaip vieną valandą) – 1,50 Eur; 

2.7. dienos socialinės globos asmens namuose asmenims su sunkia negalia vienos valandos kaina 

– 6,00 Eur; 

3. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namuose ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės 

globos (be tėvų globos (rūpybos) likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė (laikinoji) globa 

(rūpyba), vieno mėnesio kaina – 1108 Eur. 

4. Šiaulių specialiojo ugdymo centre (toliau – institucija): 

4.1. dienos socialinės globos institucijoje asmenims su negalia kaina: 

4.1.1. vieno mėnesio (su maitinimu) – 558,00 Eur; 

4.1.2. vieno mėnesio (be maitinimo) – 486,00 Eur. 

5. Kompleksinių paslaugų namuose „Alka“ (toliau – institucija): 

 5.1. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje vaikams su negalia (sunkia negalia) 

(be tėvų globos (rūpybos) likusiems vaikams) vieno mėnesio kaina – 1171 Eur; 

5.2.  maitinimo paslaugos vienos dienos kaina – 3,90 Eur; 

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

negalia) vienos paros kaina – 20,76 Eur; 

5.4.  trumpalaikės socialinės globos (laikino atokvėpio) asmens namuose vaikams su negalia 

(sunkia negalia) vienos valandos  kaina – 6,00 Eur;  

5.5. dienos socialinės globos institucijoje vaikams su negalia (sunkia negalia) kaina: 

5.5.1. vieno mėnesio (su maitinimu) – 672,49 Eur; 

5.5.2. vieno mėnesio (be maitinimo) – 591,25 Eur. 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 


