
VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir  

paslaugų centro direktorės 

Astos Stanaitienės 

2020 m. sausio 6 d.įsakymu 

Nr. (1.4.)V- 08 

1 priedas  

 

TRUMPALAIKĖS/ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS KAINA 

VŠĮ RASEINIŲ NEĮGALIŲJŲ UŽIMTUMO IR PASLAUGŲ CENTRE 

(suaugusiam asmeniui su negalia ir senyvo amžiaus asmeniui) 

(nuo 2020 m. sausio 1 d.) 

 

Eil.

Nr.  

Išlaikymo išlaidų straipsniai Išlaidų suma 

EUR/mėn. 

   

1. Socialinių paslaugų įstaigos administracinio, ūkinio ir 

aptarnaujančiojo personalo darbo užmokestis, valstybinio 

socialinio draudimo  

116,18 

2. Išlaidos kitoms prekėms (kanceliarinės prekės, ir kitos prekės, 

susijusios su įstaigos administravimu) 

1,81 

3. Transporto išlaidų dalis, tiesiogiai nesusijusi su socialinės globos 

teikimu (administracinio, ūkinio ir aptarnaujančiojo personalo 

transportas) 

1,45 

4. Kitos išlaidos 38,20 

4.1. Šildymas 17,37 

4.2. Elektra 9,86 

4.3. Vandentiekis, kanalizacija 5,44 

4.4. Ryšiai 0,62 

4.5. Apsauga, lifto priežiūra, atliekų tvarkymas 4,91 

 Iš viso BLD: 157,64 

 KLD (kintamoji socialinės globos lėšų dalis)  

1. Profesinių grupių, susijusių su paslaugų teikimu (socialinio 

darbuotojo, slaugytojo, slaugytojo padėjėjų, kineziterapeuto), 

darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, 

kvalifikacijos kėlimas  

379,99 

1.1. Kvalifikacijos kėlimas 0,44 

2. Maitinimo išlaidos  137,25 

3. Išlaidos medikamentams 26,00 

4. Išlaidos patalynei ir aprangai  12,07 

5. Transporto išlaidų dalis, susijusi su socialinės globos teikimu 4,23 

6. Išlaidos kitoms prekėms, kurios susijusios su paslaugos gavėjo 

poreikiais (slaugos, ugdymo, techninės pagalbos priemonės, 

skalbimas  ir kita) 

62,38 

 Iš viso KLD: 622,36 

 Iš viso (BLD+KLD) 780,00 



VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir  

paslaugų centro direktorės 

Astos Stanaitienės 

2020 m. sausio 6 d.įsakymu 

Nr. (1.4.)V- 08 

1 priedas 

 

TRUMPALAIKĖS/ ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS KAINA 

VŠĮ RASEINIŲ NEĮGALIŲJŲ UŽIMTUMO IR PASLAUGŲ CENTRE 

(suaugusiam asmeniui su sunkia negalia ir senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia) 

(nuo 2020 m. sausio 1 d.) 

 

Eil. 

Nr. 

Išlaikymo išlaidų straipsniai Išlaidų suma 

EUR/mėn. 

1. Socialinių paslaugų įstaigos administracinio, ūkinio ir 

aptarnaujančiojo personalo darbo užmokestis, valstybinio 

socialinio draudimo  

116,18 

2. Išlaidos kitoms prekėms (kanceliarinės prekės ir kitos prekės, 

susijusios su įstaigos administravimu) 

1,81 

3. Transporto išlaidų dalis, tiesiogiai nesusijusi su socialinės globos 

teikimu (administracinio, ūkinio ir aptarnaujančiojo personalo 

transportas) 

1,45 

4. Kitos išlaidos 38,20 

4.1. Šildymas 17,37 

4.2. Elektra 9,86 

4.3. Vandentiekis, kanalizacija 5,44 

4.4. Ryšiai 0,62 

4.5. Apsauga, lifto priežiūra, atliekų tvarkymas 4,91 

 Iš viso BLD: 157,64 

 KLD (kintamoji socialinės globos lėšų dalis)  

1. Profesinių grupių, susijusių su paslaugų teikimu (socialinio 

darbuotojo, slaugytojo, slaugytojo padėjėjų kineziterapeuto), 

darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, 

kvalifikacijos kėlimas  

504,55 

1.1. Kvalifikacijos kėlimas 0,44 

2. Maitinimo išlaidos   137,25 

3. Išlaidos medikamentams 26,00 

4. Išlaidos patalynei ir aprangai  12,07 

5. Transporto išlaidų dalis, susijusi su socialinės globos teikimu 4,23 

6. Išlaidos kitoms prekėms, kurios susijusios su paslaugos gavėjo 

poreikiais (slaugos, ugdymo, techninės pagalbos priemonės, 

skalbimas  ir kita) 

67,82 

 Iš viso KLD: 752,36 

 Iš viso (BLD+KLD) 910,00 

 


