PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 31 D.
SPRENDIMO NR. T1-47 „DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“
PAKEITIMO
2021 m. gruodžio 22 d. Nr. T1-268
Pasvalys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu, 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“ (su visais aktualiais
pakeitimais), 20, 21 ir 32 punktais, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymą Nr. A1-621 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo
patvirtinimo“ pakeitimo“, Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Bendrųjų, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų kainas vienam
paslaugos gavėjui, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 31 d. sprendimu
Nr. T1-47 „Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo“, ir jas išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
2. Sprendimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.
Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Gintautas Gegužinskas

PATVIRTINTA
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-47
(Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m.
gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1- 268 redakcija)
BENDRŲJŲ, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KAINOS VIENAM PASLAUGOS GAVĖJUI
Paslaugos
kodas
SPK

Socialinės paslaugos pavadinimas

Socialinės paslaugos gavėjai

I.

207

Sociokultūrinės paslaugos

310

Pagalba į namus

410

Laikinas atokvėpis (socialinė
priežiūra asmens namuose)

320

Socialinių įgūdžių ugdymas,
palaikymas ir (ar) atkūrimas
asmens namuose
Apgyvendinimas krizių centruose

371
372
373

Socialinės
paslaugos kaina
vienam asmeniui
BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

vaikai su negalia ir jų šeimos;
1,80 Eur/kartas
suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
suaugę asmenys patiriantys socialinę riziką ir jų
šeimos;
šeimos, patiriančios socialinę riziką
II.
SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
vaikai su negalia ir jų šeimos;
4,01 Eur/val.
suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
160,00 Eur/mėn.
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.
vaikai su negalia ir jų šeimos;
4,01 Eur/val.
suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
160,00 Eur/mėn.
senyvo amžiaus asmenys su negalia ir jų šeimos
socialinę riziką patiriančios šeimos
1,26 Eur/val.
201,00 Eur/mėn.
vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos
vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą
nustatyta laikinoji priežiūra, ir jų teisėti atstovai
pagal įstatymą; socialinę riziką patiriančios

12,56 Eur/parą
391,00 Eur/mėn.

Įstaigos pavadinimas

Pasvalio socialinių
paslaugų centras

Pasvalio socialinių
paslaugų centras
Pasvalio socialinių
paslaugų centras
Pasvalio socialinių
paslaugų centras
Grūžių vaikų globos
namų Šeimos krizių
centras

2

380

Pagalba globėjams (rūpintojams),
budintiems globotojams, įtėviams
ir šeimynų dalyviams ar
besirengiantiems jais tapti

411
414
415

Dienos socialinė globa asmens
namuose

428

Laikinas atokvėpis (dienos
socialinė globa asmens namuose)

411
414
415

Dienos socialinė globa institucijoje

428

Laikinas atokvėpis (dienos
socialinė globa institucijoje)

šeimos, turinčios vaikų, kiti socialinę riziką
patiriantys asmenys (vieniši tėvai ir jų vaikai,
besilaukiančios moterys, nepilnametės
besilaukiančios merginos ir nepilnametės
motinos ir pan.)
vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar
1,31 Eur/val.
įvaikinę asmenys bei besirengiantys globėjais
210,00 Eur/mėn.
(rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar
šeimynų dalyviais tapti asmenys
III.
SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS
vaikai su sunkia negalia,
4,00 Eur/val.
suaugę asmenys su sunkia negalia,
640,00 Eur/mėn.
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia
vaikai su sunkia negalia,
suaugę asmenys su sunkia negalia,
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia
vaikai su sunkia negalia,
suaugę asmenys iki 29 m. amžiaus su sunkia
negalia
vaikai su negalia,
suaugę asmenys iki 29 m. amžiaus su negalia
suaugę asmenys su sunkia negalia

Pasvalio socialinių
paslaugų centras

Pasvalio socialinių
paslaugų centras

4,00 Eur/val.
640,00 Eur/mėn.

Pasvalio socialinių
paslaugų centras

4,00 Eur/val.
732,00 Eur/mėn.

Pasvalio „Riešuto“
mokyklos socialinės
globos padalinys

4,00 Eur/val.
658,00 Eur/mėn.
4,23 Eur/val.
708,00 Eur/mėn.
suaugę asmenys su negalia
3,46 Eur/val.
579,00 Eur/mėn.
vaikai su sunkia negalia,
4,00 Eur/val.
suaugę asmenys iki 29 m. amžiaus su sunkia 732,00 Eur/mėn.
negalia
vaikai su negalia,
4,00 Eur/val.
suaugę asmenys iki 29 m. amžiaus su negalia
658,00 Eur/mėn.
suaugę asmenys su sunkia negalia
4,23 Eur/val.
708,00 Eur/mėn.
suaugę asmenys su negalia
3,46 Eur/val.

Pasvalio rajono
sutrikusio intelekto
žmonių užimtumo centre
„Viltis“
Pasvalio „Riešuto“
mokyklos socialinės
globos padalinys

Pasvalio rajono
sutrikusio intelekto

3

579,00 Eur/mėn.
421
424

428

Trumpalaikė socialinė globa
institucijoje (5 d. per savaitę)

Laikinas atokvėpis (trumpalaikė
socialinė globa institucijoje)

424
425

Trumpalaikė socialinė globa
institucijoje (iki 6 mėn. per metus)

428

Laikinas atokvėpis (trumpalaikė
socialinė globa institucijoje)

424
425

Trumpalaikė socialinė globa
institucijoje (iki 6 mėn. per metus)

vaikai su sunkia negalia,
suaugę asmenys iki 29 m. amžiaus su sunkia
negalia
vaikai su negalia,
suaugę asmenys iki 29 m. amžiaus su negalia
suaugę asmenys su sunkia negalia

47,00 Eur/para.
986,00 Eur/mėn.

37,00 Eur/para.
783,00 Eur/mėn.
37,95 Eur/para.
797,00 Eur/mėn.
suaugę asmenys su negalia
31,86 Eur/para.
669,00 Eur/mėn.
vaikai su sunkia negalia,
47,00 Eur/para.
suaugę asmenys iki 29 m. amžiaus su sunkia 986,00 Eur/mėn.
negalia
vaikai su negalia,
37,00 Eur/para.
suaugę asmenys iki 29 m. amžiaus su negalia
783,00 Eur/mėn.
suaugę asmenys su sunkia negalia
37,95 Eur/para.
797,00 Eur/mėn.
suaugę asmenys su negalia
31,86 Eur/para.
669,00 Eur/mėn.
suaugę asmenys su sunkia negalia,
30,50 Eur/para.
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia
915,00 Eur/mėn.
suaugę asmenys su negalia,
25,01 Eur/para.
senyvo amžiaus asmenys
750,00 Eur/mėn.
suaugę asmenys su sunkia negalia,
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia

30,50 Eur/para.
915,00 Eur/mėn.

suaugę asmenys su negalia,
senyvo amžiaus asmenys su negalia

25,01 Eur/para.
750,00 Eur/mėn.

suaugę asmenys su sunkia negalia,
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia

1100,00 Eur/mėn.
36,07 Eur/para.

žmonių užimtumo centre
„Viltis“
Pasvalio „Riešuto“
mokyklos socialinės
globos padalinys

Pasvalio rajono
sutrikusio intelekto
žmonių užimtumo centre
„Viltis“
Pasvalio „Riešuto“
mokyklos socialinės
globos padalinys

Pasvalio rajono
sutrikusio intelekto
žmonių užimtumo centre
„Viltis“
Pasvalio socialinių
paslaugų centras

Pasvalio socialinių
paslaugų centras

Viešosios įstaigos
Pasvalio ligoninės

4

Socialinės globos
padalinys
422
423

Trumpalaikė socialinė globa (iki
18 mėn.)

Grūžių vaikų globos
namai

434
435
432

Ilgalaikė
institucijoje

Pasvalio socialinių
paslaugų centras

socialinė

vaikai, laikinai likę be tėvų globos;
45,14 Eur/para.
socialinę riziką patiriantys vaikai ar vaikai iš 1373,00 Eur/mėn.
socialinę riziką patiriančių šeimų.
globa suaugę asmenys su sunkia negalia,
30,50 Eur/para.
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia
915,00 Eur/mėn.
suaugę asmenys su negalia,
750,00 Eur/mėn.
senyvo amžiaus asmenys
25,01 Eur/para.
suaugę asmenys su sunkia negalia,
1 100,00 Eur/mėn.
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia
36,07 Eur/para.
be tėvų globos likusiems vaikams

____________________________

45,14 Eur/para
1 373,00 Eur/mėn.

Viešosios įstaigos
Pasvalio ligoninės
Socialinės globos
padalinys
Grūžių vaikų globos
namai

