
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

KAINORAŠČIO PATVIRTINIMO

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. 1-382
Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies  

37 punktu, Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo  ministro  2006  m.  balandžio  5  d.  įsakymu Nr.  A1-93 „Dėl  Socialinių  paslaugų  katalogo

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“,  21  punktu,  Panevėžio  miesto

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti  Panevėžio  miesto  savivaldybėje  teikiamų  socialinių  paslaugų  kainoraštį

(pridedama).

2. Nurodyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

3. Nurodyti,  kad  1  punktu  patvirtintame  Panevėžio  miesto  savivaldybėje  teikiamų

socialinių  paslaugų  kainoraštyje  nurodyta  pagalbos  į  namus  paslaugų  kaina  įsigalioja  2022  m.

vasario 1 d. 

Savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas



PATVIRTINTA
                                                                                                                                                  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 

              2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 1-382

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS
Eil. Nr. Socialinė paslauga Paslaugas teikianti įstaiga Paslaugos  kaina  vienam  asmeniui  /

skaičius
1. Maitinimo organizavimas Panevėžio socialinių paslaugų centras 1,20 Eur / kartas
2. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir

avalyne
Panevėžio socialinių paslaugų centras 1,87 Eur / kartas

3. Transporto organizavimas Panevėžio socialinių paslaugų centras -  Panevėžio  miesto  ribose  –  pagal
galiojančias  Savivaldybės  tarybos
sprendimu  patvirtintas  važiavimo  miesto
maršrutiniais  autobusais  bilietų,  perkamų
prekybos vietose, kainas.
-  Už  Panevėžio  miesto  ribų  –  pagal
galiojančias  Panevėžio  autobusų  parko
priemiestinių autobusų bilietų kainas.

4. Asmeninės  higienos  ir  priežiūros
paslaugų organizavimas

Panevėžio socialinių paslaugų centras -  Skalbimo  paslauga  be  džiovinimo  (1
skalbimas,  iki 9 kg skalbinių) – 4,46 Eur /
kartas.
-  Skalbimo  paslauga  be  džiovinimo  ir
skalbimo  priemonių  (1  skalbimas  iki  9  kg
skalbinių) – 4,15 Eur / kartas.
-  Skalbimo  paslauga  su  džiovinimu  (1
skalbimas,  iki 9 kg skalbinių) – 4,57 Eur /
kartas.
-  Skalbimo  paslauga  su  džiovinimu,  be
skalbimo priemonių (1 skalbimas,  iki  9 kg
skalbinių) – 4,26 Eur / kartas.
-  Dušo  paslauga  (1  kartas,  iki  0,5  val.)  –
2,47 Eur / kartas.
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SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

5. Pagalba į namus Panevėžio socialinių paslaugų centras 6,42 Eur / val.
6. Socialinių  įgūdžių  ugdymas  ir

palaikymas ir (ar) atkūrimas
Panevėžio socialinių paslaugų centras 4,81 Eur / kartas

7. Apgyvendinimas  savarankiško
gyvenimo namuose

Panevėžio socialinių paslaugų centras 20,16 Eur / para

8. Laikinas apnakvindinimas Panevėžio socialinių paslaugų centras 7,08 Eur / kartas
9. Intensyvi krizių įveikimo pagalba Panevėžio socialinių paslaugų centras Be nakvynės – 9,26 Eur / val.

Su nakvyne – 20,01 Eur / para
10. Psichosocialinė pagalba Panevėžio socialinių paslaugų centras 9,05 Eur / val.
11. Apgyvendinimas nakvynės namuose Panevėžio socialinių paslaugų centras 10,80 Eur / para
12. Pagalba  globėjams  (rūpintojams),

budintiems  globotojams,  įtėviams  ir
šeimynų dalyviams ar besirengiantiems
jais tapti

Panevėžio socialinių paslaugų centras 23,51 Eur / val.

13. Apgyvendinimas apsaugotame būste Panevėžio socialinių paslaugų centras 160,45 Eur / mėn.
14. Laikinas atokvėpis Panevėžio socialinių paslaugų centras 6,42 Eur / val.
15. Palydėjimo paslauga jaunuoliams Panevėžio socialinių paslaugų centras Institucijoje – 160,23 Eur / mėn.

Asmens namuose – 2,18 Eur / val.
SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS

16. Dienos socialinė globa Jaunuolių dienos centras Institucijoje:
Asmeniui, turinčiam negalią, – 790,00 Eur /
mėn.
Asmeniui,  turinčiam  sunkią  negalią,  –
1160,00 Eur / mėn.

Panevėžio socialinių paslaugų centras Institucijoje:
Asmeniui, turinčiam negalią, – 892,08 Eur /
mėn. 
Asmeniui,  turinčiam  sunkią  negalią,  –
1117,20 Eur / mėn. 

Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras Institucijoje – 1210,00 Eur / mėn.

17. Laikinas atokvėpis Panevėžio socialinių paslaugų centras Asmens namuose – 6,55 Eur / val.
Jaunuolių dienos centras Asmens namuose:

Darbo dienomis – 6,30 Eur / val.
Nakties metu – 9,00 Eur / val.
Šventinėmis dienomis – 12,50 Eur / val.
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Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras Institucijoje – 2,74 Eur / val.

18. Trumpalaikė socialinė globa Panevėžio socialinių paslaugų centras Asmeniui,  turinčiam  negalią,  –  1100,00
Eur / mėn.  
Asmeniui,  turinčiam  sunkią  negalią,  –
1200,00 Eur / mėn.

Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras Vaikui, turinčiam negalią, likusiam be tėvų
globos, – 2387 Eur / mėn.

19. Ilgalaikė  (trumpalaikė)  socialinė  globa
Bendruomeniniuose  vaikų  globos
namuose

Panevėžio socialinių paslaugų centras 1320,00 Eur / mėn.
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