
   

 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ 

NUSTATYMO 

 

2022 m.  vasario 3 d. Nr. T-30 

Šiauliai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Mokėjimo už 

socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 

14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas 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, atsižvelgdama į Šiaulių miesto 

savivaldybės globos namų 2021-12-23 raštą „Dėl socialinės globos kainos apskaičiavimo 2022 

metams“, Šiaulių miesto savivaldybės kompleksinių paslaugų namų „Alka“ 2022-01-03 raštą „Dėl 

socialinės globos kainos apskaičiavimo 2022 metams“ ir Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos 

namų 2022-01-03 raštą „Dėl socialinės globos kainos apskaičiavimo 2022 metams“, Šiaulių miesto 

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :  

1. Patvirtinti pridedamus: 

1.1. Biudžetinių įstaigų socialinių paslaugų ir kainų sąrašą; 

1.2. Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų sąrašą. 

2. Pripažinti netekusiu galios 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“ su visais pakeitimais ir papildymais. 

 

 

 

Savivaldybės meras        Artūras Visockas   

______________ 

                                                                                           

       

    



 

PATVIRTINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2022 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. T-30 

 

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 %) 
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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 gydymo įstaigą ir iš jos Šiaulių 

mieste (suderinus su socialinio darbo organizatoriumi) 

Pagal faktinį 

laiką 
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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 gydymo 

įstaigą ir iš jos 

15 min. 

6.9.  Receptų iš gydytojo paėmimas (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 takelio 1 val. 

 

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. 

 

________________ 



PATVIRTINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2022 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. T-30 
 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR KAINŲ SĄRAŠAS  

 

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

1.1. ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos (senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems 

asmenims su sunkia negalia) vieno mėnesio kaina – 989,00 Eur;  

1.2. ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos (senyvo amžiaus asmenims su negalia) vieno 

mėnesio kaina – 667,00 Eur;   

1.3. apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose: 

1.3.1. vieno mėnesio kaina – 343,00 Eur;  

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

1.4. dienos socialinės globos institucijoje asmenims su negalia kaina: 

1.4.1. vieno mėnesio (su maitinimu) – 527,00 Eur; 

1.4.2. vieno mėnesio (be maitinimo) – 443,00 Eur; 

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

1.5.1. vieno mėnesio (su maitinimu)  – 779,00 Eur; 

1.5.2. vieno mėnesio (be maitinimo) – 695,00 Eur; 

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

– 7,70 Eur; 

1.7. dienos socialinės globos (laikino atokvėpio) asmens namuose senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su negalia (sunkia negalia): 

1.7.1. vienos valandos kaina dienos metu – 7,20 Eur; 

1.7.2. vienos valandos kaina nakties metu – 9,00 Eur;  

1.8. dienos socialinės globos (laikino atokvėpio) institucijoje senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su negalia (sunkia negalia): 

1.8.1. vienos valandos kaina dienos metu – 1,80 Eur; 

1.8.2. vienos valandos kaina nakties metu – 2,50 Eur;  

1.9. trumpalaikės socialinės globos (laikino atokvėpio) institucijoje senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su negalia (sunkia negalia): 

1.9.1. vienos valandos kaina dienos metu – 1,80 Eur; 

1.9.2. vienos valandos kaina nakties metu – 2,50 Eur; 

1.9.3. vienos paros kaina – 30,00 Eur;  

1.10. pagalbos į namus (laikino atokvėpio) asmens namuose senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su negalia (sunkia negalia): 

1.10.1. vienos valandos kaina dienos metu – 7,20 Eur; 

1.10.2. vienos valandos kaina nakties metu – 9,00 Eur;  

1.11. apgyvendinimo apsaugotame būste kaina: 

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

1.11.2. vieno mėnesio (su maitinimu) – 508,40 Eur; 

1.12. transporto organizavimo (vežimo specialiuoju transportu) kaina – 0,39 Eur už vieną 

kilometrą. 

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

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

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

– 7,24 Eur); 

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

2.3.1. vieno mėnesio – 279,00 Eur; 

2.3.2. vienos paros – 9,00 Eur; 

2.4. transporto organizavimo kaina:  

2.4.1. 0,25 Eur už vieną kilometrą (miesto teritorijoje); 
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2.4.2. 0,15 Eur už vieną kilometrą (už Šiaulių miesto teritorijos ribų); 

2.5. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo kaina: 

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

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

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

– 7,70 Eur; 

2.7. asmeninės pagalbos vienos valandos kaina – 7,00 Eur. 

3. Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centre (toliau – institucija)  dienos socialinės globos 

institucijoje asmenims su negalia (sunkia negalia) kaina: 

3.1. vieno mėnesio (su maitinimu) – 650,00 Eur; 

3.2. vieno mėnesio (be maitinimo) – 567,00 Eur. 

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

4.1. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos vieno mėnesio kaina: 

4.1.1. vaikams su negalia – 1422,00 Eur; 

4.1.2. vaikams su sunkia negalia – 1548,00 Eur; 

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

4.3. palydėjimo paslaugos jaunuoliams vienos valandos kaina: 

4.3.1. asmeniui – 3,20 Eur; 

4.3.2. asmeniui su negalia – 3,60 Eur; 

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

negalia):  

4.4.1. vienos valandos kaina dienos metu – 2,70 Eur; 

4.4.2. vienos valandos kaina nakties metu – 3,90 Eur; 

4.4.3. vienos paros kaina – 35,00 Eur; 

4.5. dienos socialinės globos (laikino atokvėpio) paslaugos asmens namuose vaikams su negalia 

(sunkia negalia): 

4.5.1. vienos valandos kaina dienos metu – 8,60 Eur; 

4.5.2. vienos valandos kaina nakties metu – 12,80 Eur; 

4.6. dienos socialinės globos (laikino atokvėpio) paslaugos institucijoje vaikams su negalia 

(sunkia  negalia): 

4.6.1. vienos valandos kaina dienos metu – 2,70 Eur; 

4.6.2. vienos valandos kaina nakties metu – 3,90 Eur; 

4.7. pagalbos į namus (laikino atokvėpio) paslaugos asmens namuose vaikams su negalia (sunkia  

negalia): 

4.7.1. vienos valandos kaina dienos metu – 7,30 Eur; 

4.7.2. vienos valandos kaina nakties metu – 10,90 Eur; 

4.8. dienos socialinės globos institucijoje vaikams su negalia kaina: 

4.8.1. vieno mėnesio (su maitinimu) – 735,00 Eur; 

4.8.2. vieno mėnesio (be maitinimo) – 653,10 Eur; 

4.9. dienos socialinės globos institucijoje vaikams su sunkia negalia kaina: 

4.9.1. vieno mėnesio (su maitinimu) – 797,00 Eur; 

4.9.2. vieno mėnesio (be maitinimo) – 715,10 Eur. 

5. 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 – 1398,00 Eur. 

 

____________________________ 

 


