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ŠIAULI  MIESTO SAVIVALDYB S BIUDŽETINI  ĮSTAIG  PERKAMOS 
(PARDUODAMOS) AR FINANSUOJAMOS SOCIALIN S GLOBOS, SOCIALIN S 

PRIEŽIŪROS IR BENDR J  SOCIALINI  PASLAUG  KAIN  SĄRAŠAS  
 
 

1. Šiauli  miesto savivaldyb s globos namai: 
1.1. ilgalaikė socialinė globa (senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia 

negalia) vieną mėnesį – 837,00 Eur; 

1.2. ilgalaikė socialinė globa (senyvo amžiaus asmenims) vieną mėnesį – 620,00 Eur; 

1.3. trumpalaikė socialinė globa (senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su 
sunkia negalia): 

1.3.1. vieną parą (su maitinimu) – 27,00 Eur; 

1.3.2. vieną mėnesį (su maitinimu) – 837,00 Eur; 

1.3.3. vieną parą (be maitinimo) – 23,00 Eur; 

1.3.4. vieną mėnesį (be maitinimo) – 713,00 Eur; 

1.4. trumpalaikė socialinė globa (senyvo amžiaus asmenims): 
1.4.1. vieną parą (su maitinimu) – 20,00 Eur; 

1.4.2. vieną mėnesį (su maitinimu) – 620,00 Eur; 

1.4.3.  vieną parą (be maitinimo) – 16,00 Eur; 

1.4.4. vieną mėnesį (be maitinimo) – 496,00 Eur; 

1.5. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose: 
1.5.1. vieną mėnesį – 342,91 Eur; 

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

1.6. dienos socialinė globa institucijoje asmenims su negalia: 
1.6.1. vieną mėnesį (su maitinimu) – 487,00 Eur; 

1.6.2. vieną mėnesį (be maitinimo) – 419,80 Eur; 

1.7. dienos socialinė globa institucijoje asmenims su sunkia negalia: 
1.7.1. vieną mėnesį (su maitinimu)  – 680,00 Eur; 

1.7.2. vieną mėnesį (be maitinimu)  – 612,80 Eur; 

1.8. trumpalaikė socialinė globa (apsaugotas būstas) asmenims su negalia: 
1.8.1. vieną mėnesį (be maitinimo) – 376,00 Eur; 

1.8.2. vieną mėnesį (su maitinimu) – 508,37 Eur; 

1.9. transporto organizavimas (vežimas specialiuoju transportu) – 0,39 Eur už vieną kilometrą. 
2. Šiauli  miesto savivaldyb s socialini  paslaug  centras: 
2.1. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas Dienos centre: 
2.1.1. vieną mėnesį – 142,00 Eur; 

2.1.2. vieną dieną – 7,00 Eur; 

2.2. socialinė priežiūra (pagalba į namus) vieną mėnesį – 88,00 Eur (viena valanda – 2,21 Eur); 

2.3. socialinė priežiūra Vaikų dienos centre vieną mėnesį – 152,00 Eur per (viena diena – 7,24 

Eur); 

2.4. apgyvendinimas nakvynės namuose (socialinės rizikos suaugę asmenys): 
2.4.1. vieną mėnesį – 279,00 Eur; 

2.4.2. vieną parą – 9,00 Eur; 

2.5. transporto organizavimas: 

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); 
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2.6. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas: 
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. 

3. Šiauli  miesto savivaldyb s vaik  globos namai – ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa 
vaikų socialinės globos namuose (be tėvų globos (rūpybos) likusiems vaikams, kuriems nustatyta 
nuolatinė (laikinoji) globa (rūpyba) vieną mėnesį – 1108 Eur. 

 
______________________ 


