
 

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VŠĮ BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO  

 

2018 m. birželio 5 d.   Nr. T-136 

Biržai 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 

dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 

straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 8 dalimi, VšĮ Biržų  rajono socialinių paslaugų centro įstatų,  

patvirtintų Biržų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-323 

„Dėl viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro steigimo“, 31.3 punktu, Biržų 

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

 1. Patvirtinti VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kainas: 

 1.1. socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos kainą: 

Socialinės priežiūros paslauga Kaina  

Pagalba į namus 4,30 Eur/val 

 

 1.2. dienos socialinės globos paslaugų kainas: 

Eil. nr. Dienos socialinės globos paslauga Kaina  

1. Dienos socialinė globa institucijoje: 

1.1. senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems 

asmenims su negalia 

585 Eur/mėn 

1.2. asmenims su sunkia negalia 750 Eur/mėn 

2. Dienos socialinė globa namuose 2 val. per dieną: 

2.1. senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems 

asmenims su negalia 

124 Eur/mėn 

2.2. asmenims su sunkia negalia 172 Eur/mėn 

3. Dienos socialinė globa namuose 4 val. per dieną: 

3.1. senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems 

asmenims su negalia 

248 Eur/mėn 

3.2. asmenims su sunkia negalia 345 Eur/mėn 

4. Dienos socialinė globa namuose 6 val. per dieną: 

4.1. asmenims su sunkia negalia 517 Eur/mėn 

 

 1.3. bendrųjų socialinių (asmeninės higienos ir priežiūros) paslaugų kainas: 

Eil. nr. Bendrosios socialinės paslaugos Kaina  

1. Dušo paslaugos (30 min.): 

1.1. neįgaliesiems, dienos socialinės globos 

institucijoje lankytojų šeimų nariams, 

1,50 Eur 
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pensininkams, bedarbiams ir vaikams iki 16 

m. 

1.2.  kitiems Biržų rajono savivaldybės 

gyventojams 

2,10 Eur 

2. Pirties paslaugos: 

2.1. Už vieną apsilankymą, kurio trukmė ne ilgesnė kaip 1,5 val. 

2.1.1. suaugusiems 4,00 Eur 

2.1.2. asmenims su negalia, pensininkams 3,40 Eur 

2.1.3. vaikams iki 16 m. 2,00 Eur 

2.2. Už 1 mėnesio abonementą (4 kartai po 1,5 val.) 

2.2.1. suaugusiems 13,32 Eur 

2.2.2. asmenims su negalia, pensininkams 11,00 Eur 

2.2.3. vaikams iki 16 m. 6,64 Eur 

2.3. Asmenų grupei (iki 10 asm.) už 1,5 val. 33,30 Eur 

3.  Skalbimo paslaugos neįgaliesiems, dienos socialinės globos institucijoje lankytojų 

šeimų nariams, pensininkams, bedarbiams ir vaikams iki 16 m. (skalbinių 

skalbimas už 1 kg.) 

3.1. patalynės, chalatų, apatinių rūbų, rankšluosčių 1,00 Eur 

3.2.  naktinių užuolaidų, staltiesių 1,35 Eur 

3.3. dieninių užuolaidų 2,00 Eur 

3.4. viršutinių drabužių 1,35 Eur 

3.5. lovos užtiesalų 2,67 Eur 

3.6.  skalbinių pristatymas Biržų mieste 1,00 Eur 

 

 2. Pripažinti netekusiais galios: 

 2.1. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl 

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių 

patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) 1-3 punktus; 

 2.2. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-133 

„Dėl VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių 

patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) 1 ir 2 punktus; 

 2.3. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-261 „Dėl 

pagalbos į namus paslaugos kainos nustatymo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) 1 

punktą; 

 2.4. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 17 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl 

Biržų rajono socialinių paslaugų centro pirties paslaugos kainos“ (su visais pakeitimais ir 

papildymais); 

 2.5. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl 

socialinių paslaugų kainų nustatymo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) 1 punktą; 

  

  



3 

 

 2.6. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl 

socialinių paslaugų kainų nustatymo“ 1 punktą. 

  

 

 

Savivaldybės meras                                                                                Valdemaras Valkiūnas                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

 

Simona Gudienė 

2018-05-22 


