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DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS NUSTATYMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu, 18 straipsnio 1 dalimi (Suvestinė redakcija nuo 2021-09-01), Socialinių paslaugų katalogo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu
Nr. A1-93 (Suvestinė redakcija nuo 2021-08-24), Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų
apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d.
nutarimu Nr. 978 (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01), 21 punktu, pateikiame Jaunuolių dienos
centro lankytojų socialinės globos kainos paskaičiavimus 2022 metams.
Paskutinį kartą kaina tvirtinta 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-487.
Prašome nuo 2022 m. sausio 1d. nustatyti tokią socialinės globos kainą vienam Jaunuolių
dienos centro paslaugų gavėjui per mėnesį:
-

asmeniui su negalia – 790,00 Eur;

-

asmeniui su sunkia negalia – 1160,00 Eur.

Kainos skirtumas asmeniui su negalia ir asmeniui su sunkia negalia susidaro dėl Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-461 „Dėl
socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ nustatyto
privalomo darbuotojų skaičiaus vienam paslaugų gavėjui. Jaunuolių dienos centre 2022 metams
planuojama 70 paslaugų gavėjų (40 su sunkia negalia, 30 su negalia).
Lyginant su 2019 m. kaina asmeniui padidėjo taip: su negalia +110; su sunkia negalia +260.
Paslaugos kaina 2022 m. lyginant su 2019 m. didėja dėl šių priežasčių:

-

dėl darbo užmokesčio minimalių koeficientų ir kvalifikacinės kategorijos procentų
padidėjimo socialinės srities darbuotojams:
apie 30 procentų nuo 2021-07-01;
apie 10 procentų nuo 2022-01-01.

-

minimalios algos padidėjimo nuo 642 iki 730 Eur nuo 2022-01-01,

-

pareiginės algos bazinio dydžio padidėjimo nuo 177 iki 181 Eur nuo 2022-01-01.

Prekėms ir paslaugoms skirtos lėšos metų eigoje gali būti perskirstomos, atsižvelgiant į faktinį
poreikį.
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-317 patvirtintas vietų
skaičius Jaunuolių dienos centre yra 70 paslaugų gavėjų. Panevėžio miesto savivaldybės 2019-03-21
sprendimu Nr. 1-78 Jaunuolių dienos centre patvirtintos 43 pareigybės.
Kainos padidėjimas koreliuojasi su Jaunuolių dienos centro planuojamu biudžetu
2022 metams.
PRIDEDAMA:
1. Socialinių paslaugų kainos paskaičiavimas 2022 metams.
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