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Nr. S-

DĖL PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ
KAINŲ TVIRTINIMO
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos kiekvienais metais skelbia informaciją per 12 paskutinių mėnesių savivaldybėse
pirktų

ar

finansuotų

socialinių

paslaugų

vidutines

kainas

(http://sppd.lt/media/mce_filebrowser/2021/04/01/Socialiniu_paslaugu_kainos_savivaldybese_2
021-03-01.pdf).
Panevėžio socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) neturi kai kurių patvirtintų
teikiamų paslaugų kainų, kita dalis teikiamų paslaugų kainų dėl kylančių įvairių prekių ir
paslaugų kaštų, kylančio darbuotojų darbo užmokesčio turi būti tikslinamos. Pagrindinis
motyvas kelti paslaugų kainą yra darbuotojų darbo užmokesčio augimas. Nuo 2016 m. Lietuvos
Respublikoje vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis padidėjo dvigubai – nuo 748 Eur iki
1517,4 Eur (šaltinis: Oficialios statistikos portalas https://osp.stat.gov.lt/darbo-uzmokestis-irdarbo-sanaudos).
Patvirtinus Centro teikiamų paslaugų įkainius, jie galės būti skelbiami viešai ir esant
galimybei paslaugos galės būti teikiamos kitoms savivaldybėms patvirtintomis kainomis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr.
978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau
– Metodika) buvo skaičiuotos ir tikslintos Centre teikiamų socialinių paslaugų kainos.
Prašome inicijuoti svarstymą dėl šių socialinių paslaugų kainų tvirtinimo ir
atnaujinimo:
1. Pagalbos į namus ir laikino atokvėpio paslaugos.
Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d.
įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ Socialinių paslaugų
katalogu (toliau – Katalogu) Pagalbos į namus paslaugos ir Laikino atokvėpio paslaugos,

apimančios pagalbą į namus sudėtį sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir
atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas (maisto produktų nupirkimas, pristatymas
ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus,
apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.), palydėjimas į įvairias įstaigas, kitos pagalbos
organizavimas ligos paūmėjimo ar krizių atvejais, kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui
sudaryti galimybes gyventi savo namuose.
1.1. Problemos esmė ir kas tai įtakoja:
Paslaugos Pagalba į namus kaina buvo patvirtinta 2015 m. vasario 23 d. Panevėžio
miesto Tarybos sprendimu Nr. 1-34 (26 punktas). Šiuo sprendimu buvo patvirtintas paslaugos
valandinis įkainis, kuris atitinka Minimalaus valandinio atlygio (toliau – MVA) įkainį.
Pažymime, kad nuo 2020.01.01 MVA sudaro 3,93 Eur. Šis įkainis neatitinka faktiškai patiriamų
kaštų.
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ataskaitoje „Informacija apie per 12 paskutinių mėnesių (iki 2021 m. kovo 1 d.)
savivaldybėse

pirktų

ar

finansuotų

socialinių

paslaugų

vidutines

kainas“

(http://sppd.lt/media/mce_filebrowser/2021/04/01/Socialiniu_paslaugu_kainos_savivaldybese_2
021-03-01.pdf) skelbiama, kad vidutinė Pagalbos į namus paslaugos kaina Lietuvos
Respublikoje sudaro 4,80 Eur/val.
Centro teikiamos Laikino atokvėpio paslaugos kaina nebuvo skaičiuota ir patvirtinta.
1.2. Kaip šiuo metu sprendžiami aptarti klausimai:
Kainos paskaičiuotos ir teikiamos tvirtinimui.
1.3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:
Patvirtinus Pagalbos į namus ir Laikino atokvėpio paslaugų kainas, jos atitiks
patiriamus kaštus.
1.4. Paslaugų kainos skaičiavimas pagal Metodiką pateiktas 1 lentelėje:

1 lentelė. Panevėžio socialinių paslaugų centro pagalbos į namus ir atokvėpio paslaugų
kainos paskaičiavimas
Išlaidų pagalbos į
Eil.

namus ir

Nr.

atokvėpio
Išlaidų pavadinimas

paslaugoms dydis
2020 m.
(atsižvelgiant į
numatomą 2021 m.

Etatų skaičius
pagalbos į
namus ir
atokvėpio
paslaugoms

poreikį) EUR
1.

Bendroji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su netiesioginiu paslaugų
teikimu:
Administracinio, ūkinio ir aptarnaujančio

10580,56

3

personalo (direktoriaus, buhalterio, Pagalbos
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

namuose skyriaus vedėjo) išlaidų dalis:
Darbo užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų

1.7.

išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas,

1.8.

elektra, vandentiekis ir kanalizacija)
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (biuro
prekės, spaudiniai, kt. prekės ir paslaugos)

2.

susijusioms su įstaigos administravimu
Kintamoji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su tiesioginiu paslaugų

2.1.

teikimu:
Socialinio darbuotojo padėjėjų darbo

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Darbuotojų sveikatos tikrinimo išlaidos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų

2.8.

išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas,

10089,27
146,29
27,63
42,00
44,12
48,53
54,73

127,99

428001,81
399450,12
5792,03
335,00
1795,82
2729,99
2868,12
3154,67
3557,75

33,5

2.9.

elektra, vandentiekis ir kanalizacija)
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (biuro
prekės, spaudiniai, kt. prekės ir paslaugos)
susijusioms su įstaigos administravimu
IŠ VISO:
ETATŲ SKAIČIUS VISO:
PASLAUGAI SKIRTŲ VALANDŲ
SKAIČIUS PER METUS VISO:
PASLAUGOS KAINA (1 VAL.)

8318,31
438582,37
36,5
68330,10
6,42

* Paskaičiavimas:
1. Bendrosios dalies etatų darbo valandų skaičius per metus pagalbos į namus ir atokvėpio
paslaugai atlikti:
3 (etatai) / 195 (įstaigoje patvirtintų etatų skaičius) x 33,5 = 0,5154 (perskaičiuotas etatų
skaičius)
167,4 val. (2021 m. vidutinis darbo valandų skaičius per mėn.) x 12 mėn. x 0,5154= 1035,30
val.
2. Kintamosios dalies etatų darbo valandų skaičius per metus pagalbos į namus ir atokvėpio
paslaugai atlikti:
33,5 (etatai) x 167,4 val. (2021 m. vidutinis darbo valandų skaičius per mėn.) x 12 mėn.=
67294,80 val.
Viso: 68330,10 val.
438582,37 / 68330,10 = 6,42 Eur (1 val. įkainis)

2. Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga.
Pagal Katalogą Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos sudėtis: informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė
pagalba, minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir
t. t.) organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas
(savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas,
švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas
ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje,

naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), darbo įgūdžių ugdymas, pagalba organizuojant
sveikatos priežiūros paslaugas, apsaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui
individualiai.
2.1. Problemos esmė ir kas tai įtakoja:
Paslaugos Apgyvendinimas nakvynės namuose kaina 263 Eur/mėn buvo patvirtinta
2016 m. rugsėjo 29 d. Panevėžio miesto Tarybos sprendimu Nr. 1-298 1.2.1. punktas. Paslaugos
teikimo paros kaina atitinkamai sudaro 8,77 Eur. Dėl pakilusių įvairių prekių ir paslaugų kaštų,
kylančio darbuotojų darbo užmokesčio paslaugos kainą reikalinga tikslinti. Pagrindinis motyvas
kelti paslaugos kainą yra darbuotojų darbo užmokesčio augimas. Nuo 2016 m. Lietuvos
Respublikoje vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis padidėjo dvigubai – nuo 748 Eur iki
1517,4 Eur (šaltinis: Oficialios statistikos portalas https://osp.stat.gov.lt/darbo-uzmokestis-irdarbo-sanaudos.
2.2. Kaip šiuo metu sprendžiami aptarti klausimai:
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ataskaitoje „Informacija apie per 12 paskutinių mėnesių (iki 2021 m. kovo 1 d.)
savivaldybėse pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų vidutines kainas“

(http://sppd.lt/media/

mce_filebrowser/2021/04/01/Socialiniu_paslaugu_kainos_savivaldybese_2021-03-01.pdf)
skelbiama, kad vidutinė paslaugos kaina Lietuvos Respublikoje sudaro 10,87 Eur/para.
Atitinkamai mėnesio kaina gaunasi 326,10 Eur.
Kadangi paslaugos kaina nebuvo tikslinta 5 metus, akivaizdu, kad ji negali atitikti nei
kitose savivaldybėse teikiamos šios paslaugos kainų vidurkio, nei pačios paslaugos kaštų.
2.3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:
Patvirtinus paslaugos Apgyvendinimas nakvynės namuose kainą, ji atitiks patiriamus
kaštus.
2.4. Paslaugos Apgyvendinimas nakvynės namuose kainos paskaičiavimas pagal
Metodiką pateikiamas 2 lentelėje:

2 lentelė. Apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugos kainos paskaičiavimas
Išlaidų pavadinimas

Išlaidų

Etatų skaičius

Eil.

apgyvendinimo

apgyvendinimo

Nr.

Nakvynės

Nakvynės

namuose

namuose

paslaugai

paslaugai

2020 m.

(atsižvelgiant į
numatomą 2021 m.
poreikį) EUR
1.

Bendroji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su netiesioginiu paslaugų
teikimu:
Administracinio, ūkinio ir aptarnaujančio
personalo (direktoriaus, buhalterio, Nakvynės

5480,43

7

namų vadovo, psochologo, Ūkio tarnybos
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

vadovo, ūkvedžio, valytojo) išlaidų dalis:
Darbo užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų

1.7.

išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas,

1.8.

elektra, vandentiekis ir kanalizacija)
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (biuro
prekės, spaudiniai, kt. prekės ir paslaugos)

2.

susijusioms su įstaigos administravimu
Kintamoji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su tiesioginiu paslaugų

2.1.

teikimu:
Socialinio darbuotojo ir socialinio darbuotojo

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

padėjėjų darbo užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Darbuotojų sveikatos tikrinimo išlaidos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų

2.8.

išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas,

2.9.

elektra, vandentiekis ir kanalizacija)
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (biuro
prekės, spaudiniai, kt. prekės ir paslaugos)
susijusioms su įstaigos administravimu
IŠ VISO:
ETATŲ SKAIČIUS VISO:
PASLAUGAI SKIRTŲ VALANDŲ

5188,93
75,24
17,32
26,33
27,66
30,42
34,31

80,22

150139,41
141966,36
2058,51
90,00
482,46
733,43
770,54
847,52
955,81

2234,78
155619,84
16
345600

9

SKAIČIUS PER METUS VISO:
PASLAUGOS KAINA (1 val.):

0,45

* Paskaičiavimas:
40 (Nakvynės namų apgyvendinimo vietų skaičius) x 24 val. x 30 d. x 12 mėn. = 345600 val.
(per metus apgyvendinimo paslaugai)
155619,84 / 345600 = 0,45 Eur (1 val.)
0,45 x 24 =10,80 Eur (para)
0,45 x 24 x 30 = 324,00 Eur (mėn.)
3. Laikino apnakvindinimo paslauga.
Pagal

Katalogą

Laikino

apnakvindinimo

paslaugą

sudaro:

informavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas, nakvynės suteikimas, minimalios asmens higienos paslaugų
(pvz., dušo) organizavimas, minimalių buitinių paslaugų (pvz., virtuvėlės) organizavimas, esant
poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų (pvz., palydėjimo į sveikatos priežiūros įstaigą)
organizavimas.
3.1. Problemos esmė ir kas tai įtakoja:
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ataskaitoje „Informacija apie per 12 paskutinių mėnesių (iki 2021 m. kovo 1 d.)
savivaldybėse pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų vidutines kainas“

(http://sppd.lt/media/

mce_filebrowser/2021/04/01/Socialiniu_paslaugu_kainos_savivaldybese_2021-03-01.pdf)
skelbiama, kad vidutinė Laikino apnakvindinimo paslaugos kaina Lietuvos Respublikoje sudaro
12,05 Eur/para. Pastabose nurodoma „paslaugos kainos (vidutinės, minimalios ir maksimalios)
apskaičiuotos remiantis 34-ių savivaldybių pateiktais duomenimis. 23-ose savivaldybėse
paslauga nebuvo teikiama, o 3-ose savivaldybėse nebuvo patvirtinto paslaugos teikimo
įkainio.“. Centro teikiama Laikino apnakvindinimo paslauga neturi kainos ir ji nėra patvirtinta.
3.2. Kaip šiuo metu sprendžiami aptarti klausimai:
Klausimas iki šiol nebuvo sprendžiamas.
3.3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:
Patvirtinus Laikino apnakvindinimo paslaugos kainą, ji bus skelbiama viešai, taipogi
paslauga galės būti teikiama kitų savivaldybių gyventojams patvirtinta kaina.
3.4. Laikino apnakvindinimo paslaugos kainos paskaičiavimas pagal Metodiką
pateikiamas 3 lentelėje:

3 lentelė. Laikino apnakvindinimo paslaugos kainos paskaičiavimas
Išlaidų
Eil.

apnakvindinimo

Nr.

paslaugai

Etatų skaičius

2020 m.

apnakvindinim

(atsižvelgiant į

o paslaugai

Išlaidų pavadinimas

numatomą 2021 m.
poreikį) EUR
1.

Bendroji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su netiesioginiu paslaugų
teikimu:
Administracinio, ūkinio ir aptarnaujančio
personalo (direktoriaus, buhalterio, Nakvynės

1548,17

6

namų vadovo, Ūkio tarnybos vadovo,
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

ūkvedžio, valytojo) išlaidų dalis:
Darbo užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų

1.7.

išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas,

1.8.

elektra, vandentiekis ir kanalizacija)
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (biuro
prekės, spaudiniai, kt. prekės ir paslaugos)

2.

susijusioms su įstaigos administravimu
Kintamoji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su tiesioginiu paslaugų

2.1.

teikimu:
Socialinio darbuotojo ir socialinio darbuotojo

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

padėjėjų darbo užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Darbuotojų sveikatos tikrinimo išlaidos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų

2.8.

išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas,

1465,14
21,24
4,95
7,52
7,90
8,69
9,80

22,91

49834,15
47112,84
683,14
30,00
160,82
244,48
256,85
282,51
318,60

3

2.9.

elektra, vandentiekis ir kanalizacija)
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (biuro
prekės, spaudiniai, kt. prekės ir paslaugos)
susijusioms su įstaigos administravimu
IŠ VISO:
ETATŲ SKAIČIUS VISO:
PASLAUGAI SKIRTŲ VALANDŲ
SKAIČIUS PER METUS VISO:
PASLAUGOS KAINA (1 val.):

744,91
51382,32
9
86400
0,59

* Paskaičiavimas:
20 (Nakvynės namų apnakvindinimo vietų skaičius) x 12 val. x 30 d. x 12 mėn. = 86400 val.
(per metus apnakvindinimo paslaugai)
51382,32 / 86400 = 0,59 Eur (1 val.)
0,59 x 12 val. =7,08 Eur/kartas
4. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga.
Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugą Centras teikia Panevėžio
savivaldybės patikėjimo teise perduotame bute. Pagal Katalogą Apgyvendinimo savarankiško
gyvenimo namuose paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir
atstovavimas, apgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens
higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara virtuvėje ir kitur namuose,
maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko
paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),
kitos paslaugos.
4.1. Problemos esmė ir kas tai įtakoja:
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ataskaitoje „Informacija apie per 12 paskutinių mėnesių (iki 2021 m. kovo 1 d.)
savivaldybėse pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų vidutines kainas“

(http://sppd.lt/media/

mce_filebrowser/2021/04/01/Socialiniu_paslaugu_kainos_savivaldybese_2021-03-01.pdf)
skelbiama, kad vidutinė Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos kaina
Lietuvos Respublikoje likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.) ar sulaukusiems

pilnametystės asmenims, kuriems buvo teikta institucinė socialinė globa (iki 21 m.) sudaro
21,47 Eur/para. Pastabose nurodoma „paslaugos kainos (vidutinės, minimalios ir maksimalios)
apskaičiuotos remiantis 33-ijų savivaldybių pateiktais duomenimis. 25-iose savivaldybėse ši
paslauga nebuvo teikiama, o 2-ose savivaldybėse nebuvo patvirtinto paslaugos teikimo
įkainio.“. Centro teikiama Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga neturi
kainos ir ji nėra patvirtinta.
4.2. Kaip šiuo metu sprendžiami aptarti klausimai:
Klausimas iki šiol nebuvo sprendžiamas.
4.3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:
Patvirtinus Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos kainą, ji bus
skelbiama viešai, taipogi paslauga, esant galimybei, galės būti teikiama kitų savivaldybių
gyventojams patvirtinta kaina.
4.4. Apgyvendinimo

savarankiško

gyvenimo

namuose

paslaugos

kainos

paskaičiavimas pagal Metodiką pateikiamas 4 lentelėje:
4 lentelė. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos kainos
paskaičiavimas
Eil.
Nr.
Išlaidų pavadinimas

2.1.

Bendroji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su netiesioginiu paslaugų
teikimu:
Administracinio, ūkinio ir aptarnaujančio
personalo (direktoriaus, buhalterio, Vaikų
globos skyriaus vadovo, ūkio tarnybos vadovo,
ūkvedžio) išlaidų dalis:
Darbo užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Kintamoji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su tiesioginiu paslaugų
teikimu:
Socialinio darbuotojo darbo užmokestis

2.2.
2.3.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Ryšių išlaidos

1.

1.1.
1.2.
2.

Išlaidų
apgyvendinimo
savarankiško
Etatų skaičius
gyvenimo
apgyvendinimo
namuose
savarankiško
paslaugos dydis
gyvenimo
2020 m.
namuose
(atsižvelgiant į
paslaugai
numatomą 2021 m.
poreikį) EUR

5454,66

5

5376,69
77,96
1845,68
1053,93
15,28
3,22

1

2.4.
2.5.
2.6.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų
išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas,
elektra, vandentiekis ir kanalizacija)
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (biuro
prekės, spaudiniai, kt. prekės ir paslaugos)
susijusioms su įstaigos administravimu
IŠ VISO:
ETATŲ SKAIČIUS VISO:
PASLAUGAI SKIRTŲ VALANDŲ
SKAIČIUS PER METUS VISO:
PASLAUGOS KAINA:

5,65
707,12
60,48
7300,34
6
8640
0,84

* Paskaičiavimas:
1 (Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos vieta) x 24 val. x 30 d. x 12
mėn. = 8640 val. (per metus paslaugai skiriama valandų).
7300,34 / 8640 val. = 0,84 Eur/val.
0,84 x 24 val.= 20,16 Eur/para
5. Psichosocialinės pagalbos paslauga.
Pagal

Katalogą

psichosocialinės

pagalbos

paslaugą

sudaro:

informavimas,

konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba, kitos
paslaugos.
5.1. Problemos esmė ir kas tai įtakoja:
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ataskaitoje „Informacija apie per 12 paskutinių mėnesių (iki 2021 m. kovo 1 d.)
savivaldybėse pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų vidutines kainas“

(http://sppd.lt/media/

mce_filebrowser/2021/04/01/Socialiniu_paslaugu_kainos_savivaldybese_2021-03-01.pdf

)

skelbiama, kad vidutinė psichosocialinės pagalbos paslaugos kaina Lietuvos Respublikoje
sudaro 12,43 Eur/val. Pastabose nurodoma „paslaugos kainos (vidutinės, minimalios ir
maksimalios) apskaičiuotos remiantis 24-ių savivaldybių pateiktais duomenimis. 26-iose
savivaldybėse paslauga nebuvo teikiama, 9-iose savivaldybėse nebuvo patvirtinto paslaugos
teikimo įkainio, o 1-os savivaldybės duomenys nebuvo įtraukti į apskaičiavimus, dėl skirtingų
matavimo vienetų.“. Centro teikiama psichosocialinės pagalbos paslauga neturi kainos ir ji nėra
patvirtinta.
5.2. Kaip šiuo metu sprendžiami aptarti klausimai:
Klausimas iki šiol nebuvo sprendžiamas.

5.3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:
Patvirtinus psichosocialinės pagalbos paslaugą paslaugos kainą, ji bus skelbiama viešai,
taipogi paslauga, esant galimybei, galės būti teikiama kitų savivaldybių gyventojams patvirtinta
kaina.
5.4. Psichosocialinės pagalbos paslaugos kainos paskaičiavimas pagal Metodiką
pateikiamas 5 lentelėje:

5 lentelė. Psichosocialinės pagalbos paslaugos kaina
Išlaidų
Eil.

psichosocialinei

Nr.

paslaugai

Etatų skaičius

2020 m.

psichosocialinei

(atsižvelgiant į

paslaugai

Išlaidų pavadinimas

numatomą 2021 m.
poreikį) EUR
1.

Bendroji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su netiesioginiu paslaugų
teikimu:
Administracinio, ūkinio ir aptarnaujančio

165,60

3

personalo (direktoriaus, buhalterio, Šeimos
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

gerovės skyriaus vadovo) išlaidų dalis:
Darbo užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų

1.7.

išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas,

1.8.

elektra, vandentiekis ir kanalizacija)
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (biuro
prekės, spaudiniai, kt. prekės ir paslaugos)

2.

susijusioms su įstaigos administravimu
Kintamoji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su tiesioginiu paslaugų

158,16
2,29
0,41
0,63
0,66
0,72
0,82

1,91

9060,72

0,5

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

teikimu:
Psichologo darbo užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Darbuotojų sveikatos tikrinimo išlaidos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų

2.8.

išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas,

2.9.

elektra, vandentiekis ir kanalizacija)
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (biuro
prekės, spaudiniai, kt. prekės ir paslaugos)
susijusioms su įstaigos administravimu
IŠ VISO:
ETATŲ SKAIČIUS VISO:
PASLAUGAI SKIRTŲ VALANDŲ
SKAIČIUS PER METUS VISO:
PASLAUGOS KAINA (1 val.):

8596,38
124,65
5,00
26,80
40,75
42,81
47,08
53,10

124,15
9226,32
3,5
1019,8523
9,05

* Paskaičiavimas:
1. Bendrosios dalies etatų darbo valandų skaičius per metus psichosocialinei paslaugai atlikti:
3 (etatai) / 195 (įstaigoje patvirtintų etatų skaičius) x 0,5 (psichologo dalis tenkanti paslaugai) =
0,007692 (perskaičiuotas etatų skaičius)
167,4 val. (2021 m. vidutinis darbo valandų skaičius per mėn.) x 12 mėn. x 0,007692 = 15,45
val.
2. Kintamosios dalies etatų darbo valandų skaičius per metus paslaugai atlikti:
0,5 (etato) x 167,4 val. (2021 m. vidutinis darbo valandų skaičius per mėn.) x 12 mėn.= 1004,40
val.
Viso: 1019,85 val.
9226,32 / 1019,85 = 9,05 Eur/val.
6. Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne paslauga.
Pagal Katalogą Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne paslaugą sudaro:
būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų, gaunamų daugiausia iš Labdaros ir paramos
fondų („Gėrio trupinėlis“, Caritas ir kt.) teikimas klientams

6.1. Problemos esmė ir kas tai įtakoja:
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ataskaitoje „Informacija apie per 12 paskutinių mėnesių (iki 2021 m. kovo 1 d.)
savivaldybėse pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų vidutines kainas“

(http://sppd.lt/media/

mce_filebrowser/2021/04/01/Socialiniu_paslaugu_kainos_savivaldybese_2021-03-01.pdf)
skelbiama, kad vidutinė Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne pagalbos paslaugos
kaina Lietuvos Respublikoje sudaro 2,97 Eur/kartas. Pastabose nurodoma „paslaugos kainos
(vidutinės, minimalios ir maksimalios) apskaičiuotos remiantis 3-ijų savivaldybių pateiktais
duomenimis. 28-iose savivaldybėse aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne paslauga
nebuvo teikiama, o 29-iose nebuvo patvirtintas paslaugos teikimo įkainis ar paslauga buvo
finansuota įvairių projektų lėšomis.“. Centro teikiama Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir
avalyne pagalbos paslauga neturi kainos ir ji nėra patvirtinta.
6.2. Kaip šiuo metu sprendžiami aptarti klausimai:
Klausimas iki šiol nebuvo sprendžiamas.
6.3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:
Patvirtinus Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne pagalbos paslaugos kainą, ji
bus skelbiama viešai, taipogi paslauga, esant galimybei, galės būti teikiama kitų savivaldybių
gyventojams patvirtinta kaina.
6.4. Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne pagalbos paslaugos kainos
paskaičiavimas pagal Metodiką pateikiamas 6 lentelėje:
6. lentelė. Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne pagalbos paslaugos kainos
paskaičiavimas
Išlaidų aprūpino
Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas

rūbais paslaugai

Etatų skaičius

2020 m.

aprūpinimo

(atsižvelgiant į

rūbais

numatomą 2021 m.

paslaugai

poreikį) EUR
1.

Bendroji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su netiesioginiu paslaugų
teikimu:
Administracinio, ūkinio ir aptarnaujančio
personalo (direktoriaus, buhalterio,
pavaduotojo, Šeimos gerovės skyriaus vadovo,
Nakvynės namų vadovo) išlaidų dalis:

39,57

5

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Darbo užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų

1.6.

išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas,

1.7.

elektra, vandentiekis ir kanalizacija)
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (biuro
prekės, spaudiniai, kt. prekės ir paslaugos)

2.

susijusioms su įstaigos administravimu
Kintamoji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su tiesioginiu paslaugų

2.1.

teikimu:
Šeimos gerovės socialinio darbuotojo,
socialinio darbuotojo padėjėjų darbo

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Darbuotojų sveikatos tikrinimo išlaidos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų

2.7.

išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas,

2.8.

elektra, vandentiekis ir kanalizacija)
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (biuro
prekės, spaudiniai, kt. prekės ir paslaugos)
susijusioms su įstaigos administravimu
IŠ VISO:
ETATŲ SKAIČIUS VISO:
PASLAUGŲ SKAIČIUS PER 2020 METUS
VISO:
PASLAUGOS KAINA:

37,90
0,55
0,10
0,16
0,18
0,20

0,48

1196,04

1135,05
16,46
0,75
4,02
6,11
7,06
7,97

18,62
1235,61
8
659
1,87

* Paskaičiavimas:
2020 m. aprūpinimas rūbais ir avalyne Šeimos gerovės skyrius – 361 kartai;
2020 m. aprūpinimas rūbais ir avalyne Nakvynės namai – 298 kartai;
Viso: 659 k.
1235,61 / 659 = 1,87 Eur (1 kartas)
7. Maitinimo organizavimo paslauga.

3

Centras maitinimo organizavimo paslaugą teikia pristatant gautus iš Labdaros ir
paramos fondo „Maisto bankas“ sausus maisto davinius šiems gyventojams: socialinę riziką
patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims
su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriantiems
suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kitiems
asmenims ir šeimoms.
7.1. Problemos esmė ir kas tai įtakoja:
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ataskaitoje „Informacija apie per 12 paskutinių mėnesių (iki 2021 m. kovo 1 d.)
savivaldybėse pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų vidutines kainas“

(http://sppd.lt/media/

mce_filebrowser/2021/04/01/Socialiniu_paslaugu_kainos_savivaldybese_2021-03-01.pdf)
skelbiama, kad vidutinė Maitinimo organizavimo paslaugos kaina Lietuvos Respublikoje sudaro
1,61 Eur/kartas. Pastabose nurodoma „paslaugos kainos (vidutinės, minimalios ir maksimalios)
apskaičiuotos remiantis 23-ijų savivaldybių pateiktais duomenimis. 30-yje savivaldybių
maitinimo organizavimo paslauga nebuvo teikiama. 7-iose savivaldybėse paslauga buvo
teikiama nemokamai, nebuvo patvirtintas paslaugos įkainis ar paslauga buvo finansuota įvairių
projektų lėšomis.“. Centro teikiama Maitinimo organizavimo paslauga neturi kainos ir ji nėra
patvirtinta.
7.2. Kaip šiuo metu sprendžiami aptarti klausimai:
Klausimas iki šiol nebuvo sprendžiamas.
7.3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:
Patvirtinus Maitinimo organizavimo paslaugos kainą, ji bus skelbiama viešai, taipogi
paslauga, esant galimybei, galės būti teikiama kitų savivaldybių gyventojams patvirtinta kaina.
7.4. Maitinimo organizavimo paslaugos kainos paskaičiavimas pagal Metodiką
pateikiamas 7 lentelėje:

7 lentelė. Maitinimo organizavimo paslaugos kainos paskaičiavimas
Išlaidų aprūpino
Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas

maistu paslaugai

Etatų skaičius

2020 m.

aprūpinimo

(atsižvelgiant į

maistu

numatomą 2021 m.

paslaugai

poreikį) EUR

1.

Bendroji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su netiesioginiu paslaugų
teikimu:
Administracinio, ūkinio ir aptarnaujančio
personalo (direktoriaus, buhalterio,

87,05

5

pavaduotojo, Šeimos gerovės skyriaus vadovo,
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Nakvynės namų vadovo) išlaidų dalis:
Darbo užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų

1.6.

išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas,

1.7.

elektra, vandentiekis ir kanalizacija)
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (biuro
prekės, spaudiniai, kt. prekės ir paslaugos)

2.

susijusioms su įstaigos administravimu
Kintamoji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su tiesioginiu paslaugų

2.1.

teikimu:
Šeimos gerovės socialinio darbuotojo,
socialinio darbuotojo padėjėjų darbo

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Darbuotojų sveikatos tikrinimo išlaidos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų

2.7.

išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas,

2.8.

elektra, vandentiekis ir kanalizacija)
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (biuro
prekės, spaudiniai, kt. prekės ir paslaugos)
susijusioms su įstaigos administravimu
IŠ VISO:
ETATŲ SKAIČIUS VISO:
PASLAUGŲ SKAIČIUS PER 2020 METUS
VISO:
PASLAUGOS KAINA:

* Paskaičiavimas:

83,37
1,21
0,23
0,34
0,40
0,45

1,05

2631,30

2497,12
36,21
1,65
8,85
13,45
15,54
17,52

40,96
2718,35
8
2271
1,20

3

2020 m. aprūpinimas maistu Šeimos gerovės skyrius – 367 kartai;
2020 m. aprūpinimas maistu Nakvynės namai – 1904 kartai;
Viso: 2271 k.
2718,35 / 2271 = 1,20 Eur (1 kartas)
8. Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga.
Pagal Katalogą Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugą
sudaro: informavimas, konsultavimas, psichologinis konsultavimas, tarpininkavimas ir
atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas (suteikiant nemokamą maitinimą
valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose ir išduodant maisto talonus ar
sauso maisto davinius gyventojams; organizuojant maitinimą vaikų dienos centruose), kasdienio
gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant
mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.),
darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailė, keramika, savarankiškas patalpų,
aplinkos tvarkymas ir pan.), kitos paslaugos.
8.1. Problemos esmė ir kas tai įtakoja:
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ataskaitoje „Informacija apie per 12 paskutinių mėnesių (iki 2021 m. kovo 1 d.)
savivaldybėse pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų vidutines kainas“

(http://sppd.lt/media/

mce_filebrowser/2021/04/01/Socialiniu_paslaugu_kainos_savivaldybese_2021-03-01.pdf)
skelbiama, kad vidutinė Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos kaina
asmens namuose Lietuvos Respublikoje sudaro 5,24 Eur/val. Pastabose nurodoma „paslaugos
kainos (vidutinės, minimalios ir maksimalios) apskaičiuotos remiantis 38-ių savivaldybių
pateiktais duomenimis. 7-iose savivaldybėse ši paslauga nebuvo teikiama, 14-oje savivaldybių
nebuvo patvirtinto paslaugos teikimo įkainio, o 1-os savivaldybės duomenys nebuvo įtraukti į
apskaičiavimus, dėl skirtingų matavimo vienetų“. Centro teikiama Socialinių įgūdžių ugdymo,
palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga neturi kainos ir ji nėra patvirtinta.
8.2. Kaip šiuo metu sprendžiami aptarti klausimai:
Klausimas iki šiol nebuvo sprendžiamas.
8.3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:
Patvirtinus Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos kainą, ji
bus skelbiama viešai, taipogi paslauga, esant galimybei, galės būti teikiama kitų savivaldybių
gyventojams patvirtinta kaina.

8.4. Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos kainos
paskaičiavimas pagal Metodiką pateikiamas 8 lentelėje:
8 lentelė. Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos kainos
paskaičiavimas
Išlaidų socialinių
Eil.

įgūdžių ugdymo

Nr.

asmens namuose
paslaugai

Išlaidų pavadinimas

2020 m.
(atsižvelgiant į
numatomą 2021 m.

Etatų skaičius
socialinių
įgūdžių
ugdymo asmens
namuose
paslaugai

poreikį) EUR
1.

Bendroji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su netiesioginiu paslaugų
teikimu:
Administracinio, ūkinio ir aptarnaujančio

259,44

3

personalo (direktoriaus, buhalterio, Šeimos
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

gerovės skyriaus vadovo) išlaidų dalis:
Darbo užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų

2.

išlaidos
Kintamoji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su tiesioginiu paslaugų

2.1.

teikimu:
Šeimos gerovės socialinio darbuotojo,

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

253,05
3,67
0,66
1,00
1,04

12824,08

socialinio darbuotojo padėjėjo darbo

12458,86

užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Darbuotojų sveikatos tikrinimo išlaidos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
IŠ VISO:
ETATŲ SKAIČIUS VISO:

180,65
8,00
42,89
65,19
68,49
13083,52

PASLAUGŲ SKAIČIUS PER 2020 METUS
VISO:

3,8
2719

0,8

PASLAUGOS KAINA:

4,81

* Paskaičiavimas:
2020 m. suteikta soc.įgūdžių ugdymo paslaugų namuose – 2719 kartai;
13083,52 / 2719 = 4,81 Eur (1 kartas)
9. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos be nakvynės paslauga.
Pagal Katalogą Intensyvios krizių įveikimo pagalbos be nakvynės paslaugą sudaro:
informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė
pagalba, psichosocialinė pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir
(ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas,
švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas,
naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju
transportu ir kt.), darbo įgūdžių ugdymas, apsaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos
konkrečiam asmeniui.
9.1. Problemos esmė ir kas tai įtakoja:
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ataskaitoje „Informacija apie per 12 paskutinių mėnesių (iki 2021 m. kovo 1 d.)
savivaldybėse pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų vidutines kainas“

(http://sppd.lt/media/

mce_filebrowser/2021/04/01/Socialiniu_paslaugu_kainos_savivaldybese_2021-03-01.pdf)
skelbiama, kad vidutinė Intensyvios krizių įveikimo pagalbos be nakvynės paslaugos kaina
Lietuvos Respublikoje sudaro 10,14 Eur/val. Pastabose nurodoma „paslaugos kainos (vidutinės,
minimalios ir maksimalios) apskaičiuotos remiantis 46-ių savivaldybių pateiktais duomenimis.
12-oje savivaldybių paslauga nebuvo teikiama, 2-ose savivaldybėse nebuvo patvirtinto
paslaugos teikimo įkainio.“. Centro teikiama psichosocialinės pagalbos paslauga neturi kainos ir
ji nėra patvirtinta.
9.2. Kaip šiuo metu sprendžiami aptarti klausimai:
Klausimas iki šiol nebuvo sprendžiamas.
9.3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:
Patvirtinus Intensyvios krizių įveikimo pagalbos be nakvynės paslaugos kainą, ji bus
skelbiama viešai, taipogi paslauga, esant galimybei, galės būti teikiama kitų savivaldybių
gyventojams patvirtinta kaina.
9.4. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos be nakvynės paslaugos kainos paskaičiavimas
pagal Metodiką pateikiamas 9 lentelėje:

9 lentelė. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos be nakvynės paslaugos kainos paskaičiavimas
Išlaidų intensyvių
Eil.

krizių įveikimo be

Nr.

nakvynės
Išlaidų pavadinimas

paslaugai
2020 m.
(atsižvelgiant į
numatomą 2021 m.

Etatų skaičius
intensyvių
krizių įveikimo
be nakvynės
paslaugai

poreikį) EUR
1.

Bendroji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su netiesioginiu paslaugų
teikimu:
Administracinio, ūkinio ir aptarnaujančio

659,76

3

personalo (direktoriaus, buhalterio, Šeimos
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

gerovės skyriaus vadovo) išlaidų dalis:
Darbo užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų

1.6.

išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas,

1.7.

elektra, vandentiekis ir kanalizacija)
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (biuro
prekės, spaudiniai, kt. prekės ir paslaugos)

2.

susijusioms su įstaigos administravimu
Kintamoji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su tiesioginiu paslaugų

2.1.

teikimu:
Šeimos gerovės socialinio darbuotojo,

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

psichologo darbo užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Darbuotojų sveikatos tikrinimo išlaidos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas,

2.8.

elektra, vandentiekis ir kanalizacija)
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (biuro
prekės, spaudiniai, kt. prekės ir paslaugos)
susijusioms su įstaigos administravimu

632,63
9,17
1,65
2,51
2,90
3,27

7,63

37124,17
35254,20
511,19
20,00
107,21
162,98
171,23
212,40

496,62

2

2.9.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų
išlaidos
IŠ VISO:
ETATŲ SKAIČIUS VISO:
PASLAUGAI SKIRTŲ VALANDŲ
SKAIČIUS PER METUS VISO:
PASLAUGOS KAINA:

188,34
37783,93
5
4079,409231
9,26

* Paskaičiavimas:
1. Bendrosios dalies etatų darbo valandų skaičius per metus intensyvių krizių įveikimo paslaugai
be nakvynės atlikti:
3 (etatai) / 195 (įstaigoje patvirtintų etatų skaičius) x 2 (soc.darbuotojo ir psichologo etatai) =
0,030769 (perskaičiuotas etatų skaičius)
167,4 val. (2021 m. vidutinis darbo valandų skaičius per mėn.) x 12 mėn. x 0,030769 =
61,80923 val.
2. Kintamosios dalies etatų darbo valandų skaičius per metus paslaugai atlikti:
2 (etatai) x 167,4 val. (2021 m. vidutinis darbo valandų skaičius per mėn.) x 12 mėn.= 4017,60
val.
Viso: 4079,4092 val.
37783,93 / 4079,4092 = 9,26 Eur (1 val.)
10. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos su nakvyne paslauga.
Pagal Katalogą Intensyvios krizių įveikimo pagalbos su nakvyne paslaugą sudaro
analogiškos paslaugos paminėtos Intensyvios krizių įveikimo pagalbos be nakvynės: paslaugos
sudėtyje, suteikiant apgyvendinimo paslaugą.
10.1. Problemos esmė ir kas tai įtakoja:
Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ataskaitoje „Informacija apie per 12 paskutinių mėnesių (iki 2021 m. kovo 1 d.)
savivaldybėse pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų vidutines kainas“

(http://sppd.lt/media/

mce_filebrowser/2021/04/01/Socialiniu_paslaugu_kainos_savivaldybese_2021-03-01.pdf)
skelbiama, kad vidutinė psichosocialinės pagalbos paslaugos kaina Lietuvos Respublikoje
sudaro 17,01 Eur/para. Pastabose nurodoma „paslaugos kainos (vidutinės, minimalios ir
maksimalios) apskaičiuotos remiantis 46-ių savivaldybių pateiktais duomenimis. 12-oje
savivaldybių paslauga nebuvo teikiama, 2-ose savivaldybėse nebuvo patvirtinto paslaugos

teikimo įkainio.“. Centro teikiama Intensyvios krizių įveikimo pagalbos su nakvyne paslauga
neturi kainos ir ji nėra patvirtinta.
10.2. Kaip šiuo metu sprendžiami aptarti klausimai:
Klausimas iki šiol nebuvo sprendžiamas.
10.3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:
Patvirtinus psichosocialinės pagalbos paslaugą paslaugos kainą, ji bus skelbiama viešai, taipogi
paslauga, esant galimybei, galės būti teikiama kitų savivaldybių gyventojams patvirtinta kaina.
10.4. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos su nakvyne kainos paskaičiavimas pagal
Metodiką pateikiamas 10 lentelėje (pačios nakvynės kaina pridedama atskirai):
10 lentelė. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos su nakvyne kainos paskaičiavimas
Išlaidų intensyvių
Eil.

krizių įveikimo su

Etatų skaičius

Nr.

nakvyne paslaugai

intensyvių

2020 m.

krizių įveikimo

(atsižvelgiant į

su nakvyne

numatomą 2021 m.

paslaugai

Išlaidų pavadinimas

poreikį) EUR
1.

Bendroji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su netiesioginiu paslaugų
teikimu:
Administracinio, ūkinio ir aptarnaujančio
personalo (direktoriaus, buhalterio, Šeimos

924,75

4

gerovės skyriaus vadovo, Nakvynės namų
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

vadovas) išlaidų dalis:
Darbo užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų

1.6.

išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas,

1.7.

elektra, vandentiekis ir kanalizacija)
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (biuro
prekės, spaudiniai, kt. prekės ir paslaugos)

2.

susijusioms su įstaigos administravimu
Kintamoji socialinės globos lėšų dalis
Išlaidos, susijusios su tiesioginiu paslaugų

886,15
12,85
2,36
3,59
4,15
4,68

10,93

39647,73

2,15

2.1.

teikimu:
Šeimos gerovės socialinio darbuotojo,
socialinio darbuotojo padėjėjo, psichologo

37641,23

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

darbo užmokestis
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
Darbuotojų sveikatos tikrinimo išlaidos
Ryšių išlaidos
Transporto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas,

545,80
21,50
115,25
175,21
184,07

2.8.

elektra, vandentiekis ir kanalizacija)
Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (biuro
prekės, spaudiniai, kt. prekės ir paslaugos)

2.9.

susijusioms su įstaigos administravimu
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų
išlaidos
IŠ VISO:
ETATŲ SKAIČIUS VISO:
PASLAUGAI SKIRTŲ VALANDŲ
SKAIČIUS PER METUS VISO:
PASLAUGOS KAINA (1 val):

228,33

533,86

202,44
40572,48
6,15
4407,512
9,21

* Paskaičiavimas:
1. Bendrosios dalies etatų darbo valandų skaičius per metus intensyvių krizių įveikimo paslaugai
su nakvyne atlikti:
4 (etatai) / 195 (įstaigoje patvirtintų etatų skaičius) x 2,15 (soc.darbuotojo ir psichologo etatai) =
0,044102 (perskaičiuotas etatų skaičius)
167,4 val. (2021 m. vidutinis darbo valandų skaičius per mėn.) x 12 mėn. x 0,044102 = 88,592
val.
2. Kintamosios dalies etatų darbo valandų skaičius per metus paslaugai atlikti:
2,15 (etatai) x 167,4 val. (2021 m. vidutinis darbo valandų skaičius per mėn.) x 12 mėn.=
4318,92val.
Viso: 4407,512 val.
40572,48 / 4407,512 = 9,21 Eur
9,21 Eur + 10,8 Eur (apgyvendinimo paslaugos 1 paros kaina) = 20,01 Eur

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Vilma Bujokienė, tel. (8 45) 46 54 93, el. p. centras@paneveziospc.lt

Darius Mikalajūnas

