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
2019 m. vasario 7 d. Nr. T-44
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 specialiojo ugdymo centro 2019-01-04 prašymą Nr. S-1 „Dėl dienos socialinės globos
skyriaus socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi
kūdikių namų 2019-01-04 raštą Nr. S-07 „Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“, Šiaulių
miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. 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):
1.1. papildyti Sprendimo 1 priedą 4 punktu:
„4. Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai:
4.1. socialinė priežiūra (pagalba į namus) vaikams su negalia vieną mėnesį – 89,00 Eur (viena
valanda – 2,23 Eur);
4.2. transporto organizavimas:
4.2.1. 0,25 Eur už vieną kilometrą (miesto teritorijoje);
4.2.2. 0,18 Eur už vieną kilometrą (už Šiaulių miesto teritorijos ribų).“;
1.2. papildyti Sprendimo 1 priedą 5 punktu:
„5. Šiaulių specialiojo ugdymo centras:
5.1. dienos socialinė globa institucijoje asmenims su negalia:
5.1.1. vieną mėnesį (su maitinimu) – 558,00 Eur;
5.1.2. vieną mėnesį (be maitinimo) – 486,00 Eur.“;
1.3. papildyti Sprendimą 1.3 papunkčiu:
„1.3. Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų teikiamos socialinės
priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos pagal 3 priedą (pridedama).“
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2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 19 d.
sprendimą Nr. T-216 „Dėl Šiaulių specialiojo ugdymo centro Dienos socialinės globos skyriaus
socialinių paslaugų kainų apskaičiavimo metodikos ir kainų sąrašo patvirtinimo“ su visais
pakeitimais ir papildymais.

Savivaldybės meras

Artūras Visockas

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-44
3 priedas
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTRIKUSIO VSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ
TEIKIAMOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS Į NAMUS) PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

1.

Informavimas

2.

Konsultavimas

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Paslaugos sudėtis

Paslaugos pavadinimas

Reikiamos informacijos apie socialinę priežiūrą,
pagalbą ir kt. teikimas šeimai, auginančiai vaiką su
negalia
Socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria
kartu su
vaiko šeima analizuojama vaiko
probleminė situacija ir ieškoma problemos
sprendimo būdų

Vieno karto
paslaugos
teikimo
trukmė (val.)
Pagal poreikį
Pagal poreikį

Maitinimo organizavimas
Maisto (nesudėtingų patiekalų) paruošimas
Pagaminto maisto pašildymas
Maitinimas arba pagalba valgant
Indų plovimas (vienam asmeniui vieno valgymo
metu)
Karšto maisto atnešimas į namus iš artimiausios
maitinimo įstaigos

1
0,25
0,5
0,25

4.1.

Sušukavimas

0,15

4.2.

Pagalba rengiantis (ruošiant asmenį į gydymo
įstaigas ar kt.)
Pagalba maudantis vonioje
Galvos plovimas

0,5

Sauskelnių keitimas
Pagalba naudojantis tualetu

0,15
0,15

Pasivaikščiojimas lauke su vaiku
Palydėjimas pas specialistus, į procedūras,
užsiėmimus ir kt. įstaigas
Priežiūra miego metu
Kasdienių
gyvenimo
įgūdžių
palaikymas
atsižvelgiant į vaiko negalią (skatinti, mokyti,
sudaryti sąlygas laikytis asmens higienos, pvz.:
plautis, šluostytis rankas, valytis dantis, naudotis
nosine, naudotis tualetu; naudotis valgymo
įrankiais, palaikyti švarą valgant; apsirengti ir
nusirengti, laikytis savitvarkos įgūdžių ir pan.)

1
2,5

3.5.
4.

Asmens
priežiūra

higiena

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

0,5

ir

1
0,5

Kitos paslaugos,
reikalingos asmeniui
(šeimai)

1-2
1

2

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.
________________________

