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Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Sveikatos skyriui
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS APSKAIČIAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO
SAVIVALDYBĖS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMUOSE AIŠKINAMASIS
RAŠTAS
2017 m. kovo 02 d. Nr. S-166
Šiauliai
Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų (toliau Kūdikių namai)
socialinės globos skyriaus paslaugų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-366 „Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų socialinės globos skyriaus paslaugų kainų
apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978) ir
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr.
A1-317 patvirtintais socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvais.
Mažėjant Kūdikių namuose augančių vaikų skaičiui 2017 metais numatyta teikti:
dienos socialinės globos paslaugas septyniems Šiaulių miesto šeimų vaikams su sunkia
negalia;
 ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugas aštuoniems Šiaulių miesto ir regiono
vaikams (kūdikiams, kūdikiams su negalia ir vaikams su sunkia negalia), netekusiems tėvų
globos.
Vadovaudamiesi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-5
patvirtintu biudžetu 2017 metams (Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai iš
kitų valstybės biudžeto dotacijų, lėšų finansuoti) atlikome paslaugų kainos apskaičiavimą.


Socialinių paslaugų kainą sudaro :
1. Bendroji kainos dalis (BKD).
2. Kintamoji kainos dalis (KKD).
Skaičiavimams panaudoti 2017 m. patvirtinti valstybės biudžeto asignavimai Kūdikių namams.
Planinis kūdikių namų vaikų skaičius – 60.
Vidutinis 2017 metų:
 darbo dienų skaičius per mėnesį - 21 d. d.,
 vieno mėnesio kalendorinių dienų skaičius - 30,4.
Planinis paslaugų gavėjų skaičius :
 dienos socialinės globos paslaugai gauti – 7 vaikai su sunkia negalia;
 ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugai gauti – 8 vaikai ( likę be tėvų globos
kūdikiai, kūdikiai su negalia ir vaikai su sunkia negalia).
Maitinimas 3 kartus per dieną - 2,10 Eur.
Maitinimas 1 kartą per dieną - 1,05 Eur.

2

Kūdikių namų patvirtinti darbo užmokesčio asignavimai valstybės biudžeto lėšomis 2017 m.
sudaro 485,0 tūkst. Eur. Pagal Vyriausybės socialinių paslaugų kainų apskaičiavimo metodikos IV
straipsnio 26 punktą rekomenduojama, kad socialinių paslaugų įstaigos administracinio, ūkinio ir
aptarnaujančio personalo darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, kvalifikacijos
kėlimo ir komandiruočių išlaidos nesiektų daugiau kaip 20 procentų viso socialinių paslaugų
įstaigos darbo užmokesčio fondo.
PASLAUGOS ,,ILGALAIKĖ, TRUMPALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA“ - BENDROJI
KAINOS DALIS:
Metinis administracinio, ūkinio ir aptarnaujančiojo personalo darbo užmokestis – 37,0 tūkst. Eur
Socialinio draudimo įmokos – 11,5 tūkst. Eur
Išlaidos kitoms prekėms – 14,0 tūkst. Eur
Komunalinių paslaugų išlaidos (šildymas, elektra, vandentiekis, buitinių atliekų tvarkymas) – 30,0
tūkst. Eur.
Apskaičiavimas :
Bendroji kainos dalis (BKD) metinė 37,0+11,5+14,0+30,0=92,5 tūkst. Eur
Bendroji kainos dalis (BKD) mėnesiui vienam vaikui (92,5 : 12):60 = 0,1 tūkst. Eur
Paaiškinimas: Nuo patvirtintų asignavimų darbo užmokesčiui socialinių paslaugų bendros
kainos dalies apskaičiavimui imame 10 procentų, kurie sudaro 48,5 tūkst. Eur(485000,00 * 10 %),
iš jų skiriame darbo užmokesčiui – 37,0 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokoms – 11,5 tūkst. Eur.
Kintamosios kainos dalis:
1. Socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo padėjėjų, slaugytojų
padėjėjų, logopedo, kineziteraputo/ ergoterapeuto metinis darbo užmokestis – 50,8 tūkst. Eur.
Socialinio draudimo įmokos – 15,7 tūkst. Eur.
Apskaičiavimas kintamosios kainos dalies su specialistų papildomomis paslaugomis:
Kintamosios kainos dalis (KKD) metinė 50,8+15,7=66,5 tūkst. Eur
Kintamosios kainos dalis (KKD) mėnesiui vienam vaikui (66,5 : 12):8 = 0,7 tūkst. Eur
2. Socialinio darbuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjų metinis darbo užmokestis – 32,2 tūkst.
Eur
Socialinio draudimo įmokos – 10,0 tūkst. Eur.
Apskaičiavimas kintamosios kainos dalies be specialistų papildomų paslaugų:
Kintamosios kainos dalis (KKD) metinė 32,2+10,0=42,2 tūkst. Eur
Kintamosios kainos dalis (KKD) mėnesiui vienam vaikui (42,2 : 12):8 = 0,4 tūkst. Eur
Apskaičiuojama paslaugos kaina vienai parai :
Ilgalaikės, trumpalaikės globos socialinės paslaugos mėnesio kaina = BKD + KKD + maitinimas.
Ilgalaikės, trumpalaikės globos socialinės paslaugos paros kaina = (BKD + KKD + maitinimas)/
30,4.
Apskaičiavimas eurais pateiktas lentelėje.
PASLAUGOS ,,DIENOS SOCIALINĖ GLOBA“ - BENDROJI KAINOS DALIS:
Metinis administracinio, ūkinio ir aptarnaujančiojo personalo darbo užmokestis – 73,5 tūkst. Eur
Socialinio draudimo įmokos – 22,8 tūkst. Eur
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Kvalifikacijos kėlimas – 0,7 tūkst. Eur
Išlaidos kitoms prekėms, spaudiniams – 14,2 tūkst. Eur
Transporto išlaidos (administracijos ir ūkio personalo) -3,0 tūkst. Eur
Kitos išlaidos (šildymas, elektra, vandentekis, ryšių paslaugos, buitinių atliekų tvarkymas, kitos
paslaugos) – 33,9 tūkst. Lt.
Apskaičiavimas :
Bendroji kainos dalis (BKD) metinė 73,5+22,8+0,7+14,2+3,0+33,9=148,1 tūkst. Eur
Bendroji kainos dalis (BKD) mėnesiui vienam vaikui (148,1 : 12):60 = 0,2 tūkst. Eur
Paaiškinimas: Nuo patvirtintų asignavimų darbo užmokesčiui 20 procentų sudaro 97,0 tūkst. Eur, iš
jų: darbo užmokesčiui – 73,5 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokoms – 22,8 tūkst. Eur,
kvalifikacijos kėlimui – 0,7 tūkst. Eur.
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Kintamosios kainos dalis:
Darbo užmokesčio skaičiavimams panaudoti patvirtinti Kūdikių namų 2017 m. vasario 20 d.
įsakymu Nr. V-45 „Dėl etatų struktūros, skaičiaus bei tarifikacijos sąrašo patvirtinimo“ tarnybinių
atlyginimų koeficientai.
Socialinio darbuotojo (2 etatai), socialinio darbuotojo padėjėjo (1 etatas) metinis darbo užmokestis
– 14,2 tūkst. Eur
Specialistų (kineziterapeuto padėjėjas, logopedas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas) 11,9
tūkst. Eur
Vienos valandos kaina = (Vieno mėnesio specialisto tarnybinis atlyginimas * 12 / specialisto darbo
valandų skaičius per metus)

Kūdikių namų Dienos socialinės globos skyrių lanko vaikai, turintys sunkią negalią, todėl jie
reikalauja pastovios specialistų pagalbos, priežiūros ir globos. Šiems vaikams reikia žymiai
didesnės pedagoginės ir medicininės pagalbos, nei normalios raidos vaikams. Specialiųjų poreikių,
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų sveikatinimas, gydymas ir
ugdymas gali būti efektyvus tik specialiai pritaikytoje, sukurtoje aplinkoje, kurioje vaikas,
nepriklausomai nuo savo negalios ir gebėjimų, jaučiasi saugus ir visavertis. Savalaikis vaiko
sutrikimų, gebėjimų ir poreikių (į)vertinimas leidžia specialistams parinkti bei taikyti tinkamus,
konkrečiam vaikui efektyvius ugdymo metodus ir gydymo bei ugdymo formas.
Svarbu, kad vaiko reabilitacijos ir ugdymo procese dalyvautų įvairūs specialistai: logopedasspecialusis pedagogas, kineziterapeutas, socialinis pedagogas. Kiekvienas atlieka savo funkcijas,
kurios gali būti skirtingos ir turėti skirtingą poveikį. Labai svarbu, kad visi specialistai ir tėvai,
nors ir skirtingomis priemonėmis, siektų bendro tikslo bei koordinuotų savo veiksmus jį
įgyvendinami.
Kadangi daugelis vaikų turi sunkią fizinę negalią, jiems augant atsiranda įvairių kūno
deformacijų, kurias sumažinti ir palengvinti gali kineziterapijos specialistas, atlikdamas judesio
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terapiją, specialius pratimus, tinkamai parinkdamas kūno padėtis veiklai, valgymui, poilsiui.
Kineziterapija (mankštos pratimai, padėties suteikimas ir kt.) yra pagrindinė vaikų su judesio
sutrikimais gydymo dalis, padedanti vaikams išmokti valdyti raumenis ir palaikyti pusiausvyrą,
tapti kuo mažiau priklausomiems.
Socialinio pedagogo organizuojamoje veikloje - sprendžiamos įvairios su mokymosi veikla
susijusios problemos. Ikimokykliniais metais, neįgalus vaikas, kaip ir normalios raidos sveikas
vaikas, turi įgyti daug įvairių žinių apie aplinką, išugdyti elementarius pažintinės veiklos
gebėjimus, įgūdžius, išmokti bendrauti, būti kiek galima savarankiškesnis.
Specialusis pedagogas ir logopedas vertina, koreguoja ir ugdo vaiko pažinimo, bendravimo ir
elgesio įgūdžius, bendrąją ir smulkiąją motoriką, taiko maitinimo terapiją, kurios metu,
atsižvlegiant į sutrikimo pobūdį ir laipsnį, parenkamos tinkamos maitinimo padėtys, būdas, maisto
konsistencija, asortimentas.
Specialistų komandos pareiga – suteikti savalaikes ir kokybiškas paslaugas vaikui, padėti
šeimoms siekti užsibrėžtų tikslų, atgauti emocinę pusiausvyrą, užmegzti socialinius kontaktus.
Svarbu paskatinti šeimos narius išreikšti jausmus, išklausyti, padėti įveikti sunkumus, kilusius dėl
vaiko negalės.
Socialinio draudimo įmokos – 8,1 tūkst. Eur
Išlaidos patalynei – 0,2 tūkst. Eur
Kitos prekės (slaugos, ugdymo, techninės pagalbos) – 1,0 tūkst. Eur
Kvalifikacijos kėlimas – 0,1 tūkst. Eur
Apskaičiavimas :
Kintamosios kainos dalis (KKD) metinė 26,1+8,1+0,2+1,0+0,1=35,5 tūkst. Eur
Kintamosios kainos dalis (KKD) mėnesiui vienam vaikui (35,5 : 12):7 = 0,4 tūkst. Eur
Apskaičiuojama socialinės globos skyriaus paslaugos kaina per mėnesį :
Dienos globos kaina (DGK ) = BKD +KKD
Kai paslauga teikiama 8 val. per dieną = BKD + KKD + maitinimas 3 kartus per dieną;
Kai paslauga teikiama ne visą dieną = (BKD + KKD) * 50 % + maitinimas 1 kartą per dieną.
Apskaičiavimas eurais pateiktas lentelėje.
PRIDEDAMA.
1. Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų Socialinės globos skyriaus kainų
sąrašas, 1 l.
2. Dienos socialinės globos grupės paslaugų kainų apskaičiavimo 2017 metams lentelė, 1 l.
3. Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos kainos apskaičiavimo 2017 metams lentelė, 1 l.
4. Ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos kainos apskaičiavimo 2017 metams su papildomų
specialistų paslaugomis lentelė, 1 l.

Direktorė

Audronė Kardašienė

Daiva Birutytė, vyr.buhalterė, Tel.:( 8 41) 50 40 31, el.paštas: kn.buhalterija@splius.lt

